
Posudek oponenta bakalářské práce Nikoly Truhlářové 

Rozbor povídek Eriky Oláhové 

 

Povídky Eriky Oláhové jsou v předkládané bakalářské práci objektem pozornosti, která se z parametrů 

vysokoškolského odborného žánru podle mých zkušeností postupně vytrácí. Mám na mysli rozbor zá-

kladních rovin výstavby uměleckého textu. Nikola Truhlářová zkoumá, jak jsou v prózách – vydaných 

ve dvou svazcích v nakladatelství Triáda v letech 2004 a 2007 – budovány literární postavy, fiktivní čas 

a prostor, jakou roli v nich hrají vybrané motivy a jakým jazykem je dílo Eriky Oláhové exploatováno. 

Volbu takového úkolu pokládám jednak za vhodnou pro žánr bakalářské práce, jednak za nápaditou 

vzhledem k autorčiným povídkám, které z nějakého důvodu zůstávají stranou vykladačské pozornosti 

těch, kdo sledují soudobou literaturu. 

Práce Nikoly Truhlářové, která přivrací pozornost k základům analytického řemesla a kterou ne-

zajímají sezónní teoretické koncepty, jež by „aplikovala“ na průzračně konstruované prózy, je napsána 

střídmě a věcně (a se snesitelným objemem písařských chyb, resp. vyjadřovacích neobratností), v zá-

sadě s jistotou při pojmenovávání jednotlivých jevů. S výjimkou bachtinovského pojetí chronopotu se 

autorka BP při svém rozboru obejde bez teoretické podpory (citát z kompendia o poetice literárního 

díla 20. století na s. 16 je spíše jen ilustrací, než aby figuroval jako tvořivá inspirace) a zvláště v kapitole 

o typologii postav ukazuje, že je schopna samostatného elementárního rozboru, bez jehož podloží je 

nemyslitelná interpretace jakékoli metodologické orientace. 

Pasáže o motivech (s. 27–31) a zejména o jazyku (s. 32–35) pokládám za povedené méně, au-

torka pojednává povídky Eriky Oláhové už nikoli jako určitou strukturu a její výklad se mění na evidenci 

vybraných jevů, které se v literárním textu prostě „objevují“, resp. „vyskytují“ (případně „opakují“), což 

bývá někdy „zajímavé“ (s. 25, 2x s. 31). Dobrý postřeh o úspornosti spisovatelčina jazykového výrazu 

je znehodnocen míněním, že takový jazyk má především „zprostředkovat sdělení“ (s. 33, též s. 37). 

Literární věda už přibližně sto let ví, že – zjednodušeně nebo aforisticky řečeno – forma nevyjadřuje 

obsah, nýbrž že forma je obsah. Jsem si jist, že to ví i autorka BP, ale dějová a atmosférická sugesce 

próz Eriky Oláhové ji ve chvíli textace takříkajíc přemohla. Myslím, že kdyby Nikola Truhlářová při svém 

výkladu stačila zúročit nálezy statí jako například Ejchenbaumovo O uměleckém slohu či Mukařovského 

O jazyce básnickém (nebo cokoli jiného ze základní oborové propedeutiky), její záměr by byl docelen 

a minimalističnost spisu by tím nijak neutrpěla. 

Souhrnně lze říci, že Nikola Truhlářová ve své bakalářské práci naplnila zadání a stanovený cíl. 

Prokázala schopnost přesného popisu a vesměs jasné formulace. Doporučuji proto práci Rozbor poví-

dek Eriky Oláhové k obhajobě a vzhledem k výše uvedeným rysům navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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