
Oponentský posudek bakalářské práce Gabriely Koskové Anna Bolavá a její prozaické dílo 

(FF UK, program Český jazyk a literatura) 

Předložená práce má jednoduše vymezitelný materiál, protože pod jménem Anny Bolavé dosud vyšly 
jen dva krátké (a na dnešní poměry bohatou recepcí provázené) romány. Práce je jejich souhrnnou 
„analýzou a interpretací“, jak deklaruje v úvodu. Je vystavená na základních naratologických kritériích 
a pojmech, ty jsou však na texty románů vztaženy poněkud mechanicky a působí spíš jako 
středoškolské dodržování povinně stanovených hledisek a položek, než že by vyvěraly z potřeby co 
nejproduktivněji popsat a interpretovat zvolená díla. Využití narativních kategorií zde tak připomíná 
spíše katalogizaci, kdy pojmy převzaté z četby naratologických knih jsou na texty aplikovány a jevy, 
jichž si autorka v textu všímá, jsou přiřazovány k nabídce pojmů z naratologických knih. Zvolenému 
postupu ale jako by chyběl interpretačně  múzický vztah k textu, který by zvolené prózy uchopil podle 
toho, co je na nich vlastně nejvýraznějšího a interpretačně nejnosnějšího. Stručně řečeno: Gabriela 
Kosková si nastaví kategorie typu Vypravěč, Postavy, atd. a do nich vždy vloží první a pak druhý 
román. Člověk by čekal, že ty prózy by bylo mnohem zajímavější interpretovat jako určitý vyhrocený a 
podivný obraz světa, který je v prvním románu stvořen a ve druhém dál rozvíjen; že by se hledalo, co 
je na nich vlastně zvláštního, a teprve tam, kde je to produktivní, by se braly v potaz některé 
naratologické kategorie, s jejichž pomocí by snad šlo ony zvláštnosti vyjádřit. Člověku je to líto tím 
spíš, že autorka přečetla solidní porci základní naratologické literatury a zjevně si i osvojila její 
terminologii a způsoby vymezování jednotlivých naratologických kategorií. 

Práce skromného rozsahu i skromné šíře analyzovaného materiálu je navíc dosti zahlcena ukázkami a 
popisnými parafrázemi světa příběhu. Jejich účel je sporný – kdo dané prózy zná, se při této četbě 
nudí, kdo je nezná, si stejně výraznější obrázek neudělá. Práce navíc rezignuje na to, aby z evidence 
jevů vyskytujících se v obou dílech v rámci jednotlivých naratologických kategorií vyvozovala nějaké 
závěry. Závěrečné pasáže jednotlivých kapitol jsou po právu nazvány „Shrnutí“ – shrnou to 
nejpodstatnější a tak, kde se to nabízí, porovnají oba romány. Práce si však vůbec neklade otázku, co 
z toho, že jsme prošli např. skrze kategorii narativního času, pro naše rozumění a interpretaci románu 
vyplývá; rezignuje na vytváření tezí o světě próz Anny Bolavé, o celkovém charakteru jejího vidění 
světa, o tematice či stylu. 

Po rozboru podle základních naratologických kategorií přijde avizovaný rozbor recepce. I ten je ale 
v lecčems nedotažený: Autorka si dala poměrně velkou práci a dohledala většinu recenzí, jenže je 
využívá jen k tomu, aby z každé z nich vytáhla a parafrázovala či odcitovala jednu či dvě hodnotící 
nebo výkladové teze. Opět tu tedy chybí nějaký vlastní vykladačský výkon, který by shromážděný 
materiál přetavil do výkladu, o co se tedy v případě kritické recepce próz Anny Bolavé vede spor, jak 
k nim recenzenti přistupují, co a jak z nich nějak vykládají a co nechávají stranou, byť je to pro jejich 
významové směřování podstatné atd. I finální závěr jen shrne to, čemu a jak se práce věnovala, ale 
chybí mu jakákoli nosná teze, interpretační nápad, „objev“, který by dal najevo, v čem se oborová 
reflexe soudobé české prózy změnila tím, že tato práce byla napsána. 

Práci škodí příliš prvoplánové formulace, které to, co chtějí říci, vyjadřují poněkud umolousaným 
stylizačně-formulačním výkonem. Viz např.: „Anna Bolavá je současná autorka, romány Do tmy a Ke 
dnu tudíž vyšly v relativně nedávné době“ (s. 7). Jednak obě věty nepojí vztah příčiny a následku (i 
současný autor může být autorem knih, které vyšly už dávno), jednak je přece mnohem jednodušší a i 
stručnější uvést konkrétní dataci, než dobu vydání vyjadřovat nicneříkající floskulí „v relativně 
nedávné době“. Výjimečně se vyskytnou také chyby ve jménech – „Gennetův“ (s. 11) namísto 
„Genettův“. 

 



Styl výkladu působí vynuceně, jako by autorka dávala najevo, že když se takhle psát musí, tak to tedy 
bude dělat; celá výkladová dikce je tudíž poněkud strojová, robotická a nevystupují z ní žádné otázky, 
které by autorku bytostně zajímaly a měla potřebu je nad romány řešit, žádné pokusy vyjadřovat 
vlastní nápady a napsat práci, která by byla osobitá. 

Shrnuto: Práce dle mého soudu splňuje základní parametry bakalářských prací v daném programu. 
Prokazuje dobrou obeznámenost Gabriely Koskové se základní naratologickou literaturou a 
schopnost tyto poznatky aplikovat na konkrétní text v tom slova smyslu, že v něm hledané jevy najde 
a adekvátně je klasifikuje. Zároveň ale soudím, že kromě popisu narativních jevů jsme se o zajímavém 
románovém světě Anny Bolavé nedozvěděli nic zajímavého, co by obohatilo celkový vzhled do 
současné české prózy a donutilo nás o dílech této autorky uvažovat jinak, než jsme dosud činili. Proto 
práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou dobře. 

 

V Praze dne 31. 5. 2020 

 

      Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 


