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Abstrakt  

Tématem předložené bakalářské práce je způsob vyprávění ve čtyřech vybraných prózách 

současných českých autorek. Budeme analyzovat román Lapači prachu Lucie Faulerové, Do 

tmy Anny Bolavé, román Houbařka Viktorie Hanišové a Stropy Zuzany Brabcové. Analýza se 

zaměří především na realizaci nespolehlivého vyprávění a na vypravěčky vybraných próz. Pro 

popis realizace nespolehlivého vyprávění u vybraných titulů bude stěžejní koncept signálů 

vypravěčovy nespolehlivosti Ansgara Nünninga, typy nespolehlivosti definované Jamesem 

Phelanem a Mary Patricií Martinovou a teorie míst nedourčenosti Romana Ingardena. Budeme 

se zabývat také hranicí nespolehlivého vyprávění a strategie vyprávění.  

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis discusses the narration types in four literary proses of modern Czech female writers. 

The list of analyzed books includes novels Lapači prachu by Lucie Faulerova, Do tmy by Anna 

Bolavá, Houbařka by Viktorie Hanišová and Stropy by Zuzana Brabcová. The analysis mostly 

focuses on the realization of the unreliable narration and on the narrators, following the 

concepts of types of unreliable narration defined by James Phelan and Mary Patricia Martin, 

concept of signals by Ansgar Nünning and the places of indeterminacy theory by Roman 

Ingarden in the process of the description. The borders of unreliable narration and narrative 

strategies will be also discussed. 
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1.  Úvod  

Tématem předložené bakalářské práce je způsob vyprávění ve čtyřech vybraných prózách 

současných českých autorek. Budeme analyzovat román Lapači prachu Lucie Faulerové, Do 

tmy Anny Bolavé, román Houbařka Viktorie Hanišové a Stropy Zuzany Brabcové. Analýza se 

zaměří především na realizaci nespolehlivého vyprávění a na vypravěčky vybraných próz. 

Budeme při ní vycházet z teoretické části, ve které se pokusíme definovat nespolehlivé 

vyprávění a uvedeme rysy nespolehlivého vypravěče. Pro popis realizace nespolehlivého 

vyprávění u analyzovaných titulů bude stěžejní koncept signálů vypravěčovy nespolehlivosti  

Ansgara Nünninga a typy nespolehlivosti definované Jamesem Phelanem a Mary Patricií 

Martinovou.  

Pro každý z románů je charakteristický jiný způsob nespolehlivého vyprávění. V případě 

Lapačů prachu a Do tmy budeme při analýze využívat především oba zmíněné koncepty. 

V rámci rozboru Do tmy kromě nich použijeme také teorii míst nedourčenosti Wolfganga Isera. 

V případě Houbařky a Stropů se budeme zabývat také hranicí nespolehlivého vyprávění                                

a strategií vyprávění.  

Vybrané prózy vypráví subjektivizované homodiegetické vypravěčky. Zároveň ztělesňují                         

i hlavní postavy a jedině ony zprostředkovávají fikční svět, tudíž rozhodují, jaké množství 

informací se dostane ke čtenáři. V práci předložíme jejich charakteristiky a zmíníme se                                    

o vypravěčském typu „divné ženy“, do kterého všechny čtyři spadají.  

Analyzované prózy jsme zvolili z následujících úvodů. Vypravěčka z Lapačů prachu si 

sama před sebou přiznává, že chronicky lže. Ze lhaní a z nespolehlivosti ji utvrzuje postava 

„vypravěče“. Zároveň z postupujícího textu postupně vyplývají příčiny jejího lhaní a odhaluje 

se rodinné trauma. V případě Do tmy se setkáváme s velmi uzavřeným a omezeným fikčním 

světem. Hlavní postava se až patologicky a téměř neustále věnuje sběru bylin, tudíž čtenář 

nabývá dojmu, že před ním něco skrývá. Je také zjevné, že vypravěčka má omezené kognitivní 

schopnosti a exponované situace popisuje nespolehlivě. Houbařka se rovněž zabývá rodinným 

traumatem a k jejímu výběru jsme přistoupili, protože postupné odhalování traumatu je 

realizováno výhradně vypravěčkou. Vzhledem ke způsobu vyprávění Houbařky, který se 

přibližuje technice vypravování detektivního románu nebo románu s tajemstvím, se zmíníme                            

o hranici nespolehlivého vyprávění a strategie vyprávění. Této hranici se budeme věnovat také 

v případě nedějových Stropů, které jsou vystavěny na střídání různých časových linií a je pro 

ně stěžejní prolínání reality, snových stavů a halucinací. Stropy jsme si vybrali kvůli výskytu 

fiktivní postavy vypravěččina bratra.    
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1. 1 Lapači prachu  

Románový debut Lucie Faulerové vyšel v roce 2017 v nakladatelství Torst a objevil se 

v nominacích na Magnesii Literu za prózu v rámci ročníku 2018. Faulerová také spolupracovala 

na projektu Kateřiny Šedé Brnox (2017). V květnu 2020 vyšel v Torstu další její román 

Smrtholka. Zmíníme také, že jako téma své disertační práce si vybrala nespolehlivost ve 

vyprávění.  

Hlavní postava románu – skoro třicetiletá Anna – není schopná si udržet trvalý vztah                          

a následně ani práci. Žije v dobrovolné sociální izolaci a udržuje kontakt pouze se sestrou, která 

má opačný životní styl (je vdaná a stará se o dvě děti). V rozmezí devíti týdnů se nám postupně 

odhalují důvody celé situace zakořeněné v minulosti rodiny, přestože Anna se je snaží vytěsnit 

a chronicky lže.  

 

1. 2 Do tmy  

Román Do tmy (2015, Odeon) je prozaickou prvotinou Anny Bolavé (vlastním jménem 

Bohumily Adamové). Autorka před ní publikovala básnickou sbírku Černý rok (2013). Román 

byl oceněn Magnesií Literou za prózu 2016 a volně na něj navazuje další próza Ke dnu (2017). 

Do tmy, stejně jako Ke dnu, zasadila Bolavá do prostředí jihočeského venkova. Odehrává se 

v období od června do srpna na maloměstě, pro které je typické, že každý se zná s každým                    

a před ostatními se nic neutají.  

Ústředním tématem Do tmy je sběr léčivých bylin. Hlavní hrdinka, osamělá žena Anna 

Bartáková mu věnuje většinu svého času a úsilí, přestože jí ubývá fyzických i psychických sil. 

Na pozadí vytrvalého a neúnavného procesu sběru, sušení, skladování a vykupování bylin se 

odvíjí příběhy ostatních obyvatel.   

 

1. 3 Houbařka  

Próza Houbařka (2018, Host) Viktorie Hanišové by se teoreticky dala zařadit do pomyslné 

trilogie mateřství. Hanišová ji započala románem Anežka (2015) o komplikovaném vztahu 

matky a adoptované romské dcery, posledním příspěvkem do trilogie je próza Rekonstrukce 

(2019) tematizující vyrovnávání se s rodinnou tragédií. Houbařka se však od předchozích dvou 

titulů liší, protože v ní není mateřství přiblíženo z obou stran (z pohledu matky i dcery), ale 

pouze z pozice dcery. Stejně tak chybí pohled matky v Rekonstrukci, tematizovaná je pouze její 

sebevražda. Matkou se v průběhu příběhu stane hlavní hrdinka. Na konci září tohoto roku vyjde 

v Hostu autorčina sbírka povídek nazvaná Dlouhá trať. 
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Houbařka se také zabývá dopady rodinného traumatu. Hlavní postava, mladá Sára Tichá 

neboli také Sisi, se po hospitalizaci na psychiatrii z města odstěhuje na chalupu na Šumavě. 

Své psychické problémy a neschopnost udržet si zaměstnání se snaží řešit sběrem a prodejem 

hub. Na povrch postupně vyplývají možné příčiny jejího zhroucení v různorodých náznacích              

– dysfunkční rodinné vztahy a především opakované zneužívání ze strany otce, na které zbytek 

rodiny nijak nereagoval, přestože o něm věděl.   

 

1. 4 Stropy  

Stropy vyšly roku 2012 v nakladatelství Druhé město jako pátý a předposlední román 

Zuzany Brabcové a o rok později získaly Magnesii Literu za prózu.1 Předchozí román Rok perel 

(2000) od nich dělí celých 12 let. Stropy se od Roku perel výrazně liší odklonem od dějovosti 

k méně strukturované próze založené na asociacích. Brabcová v této tendenci pokračuje                                 

i v posledním posmrtně vydaném románu Voliéry (2012) tvořeném nahodilými deníkovými 

zápisy. Stropy mají i kvůli nedějovosti ve čtveřici analyzovaných titulů zvláštní pozici.  

Stropy se odehrávají na detoxikačním oddělení psychiatrické léčebny v Bohnicích, kde je na 

tři měsíce nedobrovolně hospitalizována Ema Černá, žena ve středním věku, závislá na 

prášcích. Kromě pasáží o spolupacientkách román zrcadlí především dynamické duševní 

pochody a vzpomínky hlavní hrdinky. Dochází k míchání minulosti a přítomnosti, skutečnosti, 

halucinací a snu.  Metaforou tohoto prorůstání se stává strop, který je jediným obzorem člověka 

ležícího většinu dne na nemocniční posteli.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Všechny uvedené informace o ceně Magnesia Litera byly převzaty z odkazu: https://www.magnesia-

litera.cz/historie/, [citováno 7. 4. 2020]. 
2 KITTLOVÁ, Markéta. Promyšlený chaos stropů. iLiteratura [online]. 2012 [citováno 14. 4. 2020]. Dostupné z: 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/30995/brabcova-zuzana-stropy. 

https://www.magnesia-litera.cz/historie/
https://www.magnesia-litera.cz/historie/
http://www.iliteratura.cz/Clanek/30995/brabcova-zuzana-stropy
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2. Nespolehlivé vyprávění  

 

2. 1 Vševědoucnost 

Jestliže se chceme zabývat nespolehlivostí ve vyprávění, je nutné nejprve vymezit její možný 

protipól – vševědoucnost. Wayne C. Booth považuje za nejdůležitější aspekt vševědoucnosti 

„schopnost nahlížet do nitra jiné postavy“.3 Toto pojetí se však během 60. a 70. let ukázalo jako 

nedostačující a příliš obecné4. Jonathan Culler o několik desetiletí později ve studii 

Vševědoucnost existenci vševědoucího vypravěče zpochybňuje. Píše o čtyřech jevech, které 

dojem vševědoucnosti vyvolávají: „1. performativní autoritativnosti řady narativních výpovědí, 

které jako by realizovaly to, co konstatují; 2. o reprodukování nejniternějších myšlenek a pocitů 

lidským pozorovatelům běžně nedostupných; 3. o autorském vyprávění, ve kterém dává 

vypravěč okázale najevo svou božskou schopnost rozhodnout, jak příběh dopadne;                                           

4. a o synoptickém neosobním vyprávění, jak je známe z období realismu.“5 Culler navrhuje, 

abychom se pojmu vševědoucnost vzdali a začali hledat alternativní pojmenování.6 

 

2. 2 Heterodiegetický a homodiegetický vypravěč 

Podrobnější a pro účely práce využitelnější typologii narativních strategií nabízí Gérard 

Genette, který rozlišuje heterodiegetického (neúčastní se příběhu) a homodiegetického 

vypravěče (je postavou příběhu). Tato kategorie nahradila ich-formu a er-formu (ich-forma 

odkazuje pouze k vypravěči, er-forma k postavě).7  

Heterodiegický vypravěč je buď objektivní (události nehodnotí ani nekomentuje), nebo 

subjektivní. Může nést znaky vševědoucnosti: „Heterodiegetičnost […] umožňuje vypravěči, 

aby sděloval informace o nevyslovených úvahách postav, o jejich motivacích a úmyslech nebo 

aby předvídal, jaké důsledky bude mít v budoucnu v ději právě přítomné jednání postav.“8 

Homodiegetický vypravěč se dále dělí na vypravěče autodiegetického a vypravěče-svědka 

podle míry účasti na příběhu. Autodiegetický vypravěč zastává roli hlavní postavy, komentuje 

události, hodnotí a sděluje své pocity. Jeho prostřednictvím nahlížíme fikční svět, musíme brát 

 
3 BOOTH, Wayne. Typy vyprávění. In: Aluze, 2007, č. 2, s. 48.  
4 CULLER, Jonathan. Vševědoucnost. In: Studie k teorii fikce.  Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005, 

s. 89 (doslov J. Hrabala a O. Sládka). 
5 CULLER, Jonathan. Vševědoucnost. In: Studie k teorii fikce.  Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005, 

s. 89 a s. 64–65.  
6 Tamtéž, s. 78.  
7 KUBÍČEK, Tomáš – HRABAL Jiří – BÍLEK Petr A. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. Praha:    

Dauphin, 2013, s. 127.  
8 Tamtéž, s. 128.  
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v potaz možnou omezenost jeho percepčních schopností.9 Vypravěč-svědek do událostí fikčního 

světa nezasahuje, přestože ho jako jedna z postav obývá, ale podává svědectví o tom, jakým 

způsobem události prožili ostatní postavy.10  

Mezi potenciální nespolehlivé vypravěče by tedy mohli patřit vypravěči homodiegetičtí, 

případně zároveň i autodiegetičtí, protože se v textu subjektivizují a jsou v přímém kontaktu 

s vyprávěným příběhem.11  

 

2. 2. 1 Homodiegetický vypravěč v analyzovaných prózách  

Homodiegetickými a zároveň autodiegetickými vypravěčkami jsou všechny hrdinky 

analyzovaných titulů. Jde o hlavní hrdinky, kterým je v příběhu věnováno nejvíc prostoru. 

Výhradně ony zprostředkovávají fikční svět. V případě Do tmy a Houbařky vypráví téměř vždy 

v 1. osobě singuláru:12 

 

„Proč nemám brýle? Vždyť jsem si je brala, přece bych neodjížděla bez nich. Možná mi vypadly 

po cestě. Tak trhám dál. Všude plno květů, ale spokojená nejsem. Nesoustředím se.“13  

(Anna Bartáková, Do tmy)  

 

„Moje tvář je fádní, vlasy nejsou ani krátké, ani dlouhé, barvy nijaké. Maskuju se jako ty 

nejchutnější houby. Jsem nezapamatovatelná.“14  

(Sára Tichá, Houbařka)  

 

Vypravěčky Stropů a Lapačů prachu jsou konstituovány daleko složitěji. Ve Stropech 

dochází ke střídání osoby. Objevuje se 2. osoba (Ema se nejčastěji obrací ke své dceři Rybce 

nebo k ostatním blízkým), místy se 1. osoba mění na 3. osobu, protagonistka oslovuje 

v některých pasážích i sama sebe. V následujícím příkladu se všechny tři osoby vyskytují 

dokonce na jedné straně, v textu jako celku však převládá vyprávění ve 3. osobě:  

 

 
9 KUBÍČEK, Tomáš – HRABAL Jiří – BÍLEK Petr A. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. Praha:    

Dauphin, 2013, s. 129–131.  
10 Tamtéž, s. 132–133.  
11 KUBÍČEK, Tomáš. Vypravěč: kategorie narativní analýzy. Brno: Host, 2007, s. 113.  
12 V některých méně častých případech vypráví v 1. osobě plurálu: „Vojta se s loučením neobtěžoval. Vždyť se 

uvidíme za pár hodin. Napadlo mě, že to se mi právě na Vojtovi líbí.“ (Hanišová, 2018: 168). 1. osoba plurálu je 

využívána i v ostatních analyzovaných románech.  
13 BOLAVÁ, Anna. Do tmy. Praha: Odeon, 2015, s. 10.  
14 HANIŠOVÁ, Viktorie. Houbařka. Brno: Host, 2018, s. 28.  
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„Rybko, ty nevíš, co všechno muselo být v chlebníku, když jsme šli na pochoďák, do Šárky, 

do Prokopského údolí nebo podél Berounky po žluté kolem chatových osad, na nohách botasky. 

Mezi sebe a ten dávný rozcestník, mezi sebe a tebe navršila jsem závěj lží, které se mi nikdy 

nepodaří odhrabat. […] Jedou věčnost. Na střeše prosklené budovy, kterou míjejí, spatří 

dělníky, instalují tam světelnou reklamu. Vznese se k ní, k Staropramenu složenému 

z barevných žárovek.“15 

(Ema Černá, Stropy) 

 

V Lapačích prachu dochází na několika místech k podobnému střídání 1. a 3. osoby, místy 

také dochází k oslovování vypravěčky samotné, ale největší prostor bezkonkurenčně zabírá                        

1. osoba:  

 

„Probudila jsem se na podlaze v šest padesát dva, možná padesát sedm, a možná jsem se 

neprobudila, a první, co mě uhodilo do nosu, byl zakyslý puch rozlitého vína.“16  

(Anna, Lapači prachu)  

 

Přidáváme příklad použití 3. osoby. (Této problematice, která úzce souvisí s nespolehlivostí 

vypravěčky, se věnujeme dále na s. 34.): 

 

„Anna se lekne, lekne se, co provedla, tuší, že je to něco hrozného, víc než tuší, ví to, jen neví 

co.“17 

  

Vyskytuje se zde také 2. osoba, vypravěčka se obrací ke čtenáři a vyká mu. V případech, 

kdy se tomu tak děje, je vyprávění realizováno většinou ve 3. osobě. Uvádíme dva příklady. 

V prvním se objevuje i fiktivní adresát, jde však o ojedinělý případ, ostatní jsou podobné 

příkladu druhému: 

 

„Představte si, milí čtenáři, Annu, oblečenou, jak sedí ve sprchovém koutu, voda jí kape na 

vlasy, smáčí jí obličej, smáčí jí líčidla, smáčí jí kalhoty a bílý nátělník.“18   

„Čas na nové triko, čas na nový zvyk. Tak, a den odznova, však to už znáte.“19 

 
15 BRABCOVÁ, Zuzana. Stropy. Brno: Druhé město, 2012, s. 13.  
16 FAULEROVÁ, Lucie. Lapači prachu. Praha: Torst, 2017, s. 16.  
17 Tamtéž, s. 147.  
18 Tamtéž, s. 103  
19 Tamtéž, s. 16.  
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2. 2. 2 Intradiegetický vypravěč v analyzovaných prózách  

V některých textech se objevuje více rovin vyprávění. Genette rozlišuje ještě 

extradiegetického („je původcem první a výchozí roviny vyprávění“20) intradiegetického 

vypravěče („je postavou v první rovině vyprávění a je původcem druhé roviny vyprávění“21).   

V případě analyzovaných titulů se více rovin vyprávění nachází pouze ve Stropech. 

Extradiegetická vypravěčka Ema nejprve zmiňuje svého bratra Popela (Popel funguje tedy jako 

jedna z postav příběhu):  

 

„A Ema náhle věděla s jistotou, kdo se nastěhoval na strop v pokoji číslo 1 a komu patřily ty 

zpola vybalené banánovky. ‚Popel!‘ […] ‚Paní doktorko, zapomněla jsem uvést… ještě 

nevypínejte ten počítač. […] Opravdu nechápu, jak mi to mohlo vypadnout z hlavy. Ptala jste 

se přece na sourozence. Mám bratra a jmenuje se Popel.‘ “22 Popel jako intradiegetický 

vypravěč vystupuje v textu celkem třikrát, uvádíme začátek jeho první pasáže:  

 

„V dětství jsem si rád vyráběl krabičky z lepenky. Některé byly docela malé, sotva postýlka 

pro panáčka z lega, jiné však bezmála jako prádelník. Do těch šuplíků jsem si ukládal hračky                

a oblečení, […].“23 

 

2. 3 Definice nespolehlivého vyprávění 

Koncept nespolehlivého vyprávění se používá v literární vědě od roku 1961, první ho využil 

W. C. Booth24. Souvisí se zavedením pojmu implikovaný autor. Mezi první nespolehlivě 

vyprávěné texty ve světové literatuře podle Bruna Zerwercka patří už některé anglické 

realistické romány z 18. století.25  

Není možné předložit jednoznačnou definici nespolehlivého vyprávění. Pro lepší orientaci 

rozdělíme teorie na základě studie Zuzany Foniokové Hranice nespolehlivého vyprávění do 

dvou hlavních proudů – rétorické pojetí spojené s pojmem implikovaný autor a recepčně 

orientovaná, tzv. kognitivní teorie zaměřená na čtenářovu interpretaci.  

První definici nespolehlivého vypravěče spadající do rétorického pojetí předložil v publikaci 

The Rhetoric of Fiction (1961) W. C. Booth: „Pro nedostatek vhodnějších termínů nazývám 

 
20 KUBÍČEK, Tomáš – HRABAL Jiří – BÍLEK Petr A. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. Praha:    

Dauphin, 2013, s. 134.  
21 Tamtéž, s. 134.  
22 BRABCOVÁ, Zuzana. Stropy. Brno: Druhé město, 2012, s. 47.  
23 Tamtéž. 
24 ZERWECK, Bruno. Nespolehlivé vyprávění v dějinném kontextu: Nespolehlivost a kulturní diskurz                                           

v narativní fikci. In: Aluze, 2009, roč. 12, č. 3, s. 4, s. 40. 
25 Tamtéž, s. 46–47.  
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vypravěče spolehlivým, když mluví nebo jedná v souladu s normami díla (tzn. v souladu 

s normami implikovaného autora), a nespolehlivým, když tak nečiní.“26 Booth spojuje 

nespolehlivost vypravěče s tónem, ironií a distancí.27 Jeho definice byla sice nejdřív nekriticky 

přijata, ale následně podrobena kritice z důvodu nejednoznačnosti termínu implikovaný autor. 

Booth ho vnímá jako „autorovo druhé já, které představuje verzi autora relevantní danému                         

dílu […].“28. Seymour Chatman naopak vyvrací souvislost mezi empirickým a implikovaným 

autorem a navrhuje pojem nahradit frází textová implifikace neboli záměr textu.29  

Mezi kritiky pojmu implikovaný autor se řadí také Ansgar Nünning, který v 90. letech přišel 

s recepčně orientovanou neboli kognitivní teorií nespolehlivého vyprávění:                                 

„[…] nespolehlivý vypravěč je chápán jako projekce čtenáře, který tímto způsobem řeší 

nesrovnalosti jednak v rámci textu, jednak mezi fikčním světem textu a čtenářovým vlastním 

modelem skutečnosti.“30 Teorie pracuje s Cullerovým pojmem naturalizace – čtenář aplikuje 

na text své vlastní vědomosti, postoje a zkušenosti, aby mu porozuměl. Foniková shrnuje 

kognitivní teorii následovně: „Nespolehlivý vypravěč je tedy interpretační strategií, jíž si čtenář 

vysvětluje nesrovnalosti v textu.“31 

Jiný úhel pohledu na vztah mezi vypravěčem a čtenářem přináší definice Moniky 

Flaudernikové, která zakládá nespolehlivé vyprávění na rozporu mezi vypravěčovým výkladem 

fikčního světa a čtenářovou interpretací.32   

 

2. 4 Rysy nespolehlivého vypravěče  

Mezi základní rysy nespolehlivého vypravěče patří personalizace33 často podpořená 

vyprávěním v 1. osobě. Dále je nezbytné, aby vypravěč byl součástí fikčního světa, ve kterém 

zastává roli zprostředkovatele.34 Protože pokud splňuje tuto podmínku, může omezovat tok 

informací proudící ke čtenáři (činí tak, protože informace podávat nechce, nebo nemůže) nebo 

podávané informace záměrně zkresluje.35  

 
26 FONIOKOVÁ, Zuzana. Hranice nespolehlivého vyprávění. In: Bohemica litteraria, 2012, roč. 15, č. 1, s. 102. 
27 KUBÍČEK, Tomáš. Vypravěč: kategorie narativní analýzy. Brno: Host, 2007, s. 117. 
28 FONIOKOVÁ, Zuzana. Hranice nespolehlivého vyprávění. In: Bohemica litteraria, 2012, roč. 15, č. 1, s. 102. 
29 CHATMAN, Seymour. Obrana implikovaného autora. In: Dohodnuté termíny. Olomouc: Univerzita Palackého, 

2000, s. 87.  
30 FONIOKOVÁ, Zuzana. Hranice nespolehlivého vyprávění. In: Bohemica litteraria, 2012, roč. 15, č. 1, s. 104.  
31 Tamtéž.  
32 KUBÍČEK, Tomáš – HRABAL Jiří – BÍLEK Petr A. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. Praha:    

Dauphin, 2013, s. 140.  
33 Tamtéž, s. 139.  
34 HRABAL, Jiří. Nespolehlivost jako klamavá narativní strategie. In: World Literature Studies, 2013, č. 1,                                 

s. 119.  
35 KUBÍČEK, Tomáš. Vypravěč: kategorie narativní analýzy. Brno: Host, 2007, s. 113–123.  
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James Phelan a Mary Patricia Martinová rozlišují šest typů nespolehlivosti na základě tří 

kritérií – „osa faktů/událostí, osa hodnot/soudů a osa vědění/vnímání:  

 

1. Chybné podávání informací  

2. Chybné vnímání  

3. Chybné hodnocení  

4. Nedostatečné podávání informací  

5. Nedostatečné vnímání  

6. Nedostatečné hodnocení.“36 

Nemálo důležitým rysem, na kterém je v podstatě nespolehlivé vyprávění založeno, je 

postupné vypravěčovo usvědčování z nespolehlivosti.  

 

2. 5 Signály vypravěčovy nespolehlivosti  

Nünning kromě definice nespolehlivého vyprávění ustanovil 14 signálů, které upozorňují na 

vypravěčovu nespolehlivost. Jiří Hrabal je v publikaci Naratologie: Strukturální analýza 

vyprávění uvádí následovně: 

1. „Vypravěčem uváděné narativní informace si vzájemně odporují 

2. Vypravěčovo jednání není v souladu s jím proklamovanými postoji 

3. Vypravěčova sebeprezentace neodpovídá tomu, jak o něm mluví či smýšlejí ostatní 

postavy 

4. Vypravěčovy explicitní komentáře k ostatním postavám jsou v rozporu s jeho 

implicitními hodnoceními 

5. Vypravěčův popis událostí neodpovídá jeho interpretaci těchto událostí  

6. Vypravěčovy narativní informace jsou korigovány jinými postavami, ať už 

prostřednictvím přímých promluv či jejich jednání  

7. Multiperspektivní výstavba vyprávění37  

8. Lingvistické signály subjektivizace a expresivity  

9. Vypravěčovo navazování kontaktu s adresátem jeho promluvy za účelem získání jeho 

sympatií 

 
36 KUBÍČEK, Tomáš – HRABAL Jiří – BÍLEK Petr A. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. Praha:    

Dauphin, 2013, s. 138–139.  
37 Rozlišujeme tři typy: multiperspektivní vyprávění, v němž se střídají jednotliví vypravěči a pokračují ve 

vyprávění stejného příběhu, a vyprávění, ve kterém je různými vypravěči vyprávěna ta samá událost, ale dochází 

ke změně perspektivy, hodnocení či časoprostoru. V případě třetího typu je přítomný vševědoucí vypravěč, jež 

využívá perspektivy dalších postav, čímž je jeho aktivita oslabena (Kubíček, 2007: 136). Domníváme se, že                            

u žádného z vybraných titulů se s multiperspektivním vyprávěním nesetkáváme.  
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10. Příznaková syntax, která vypovídá o citové zaangažovanosti vypravěče  

11. Metanarativní výpovědi o vypravěčově věrohodnosti (zvolání, opakování, porušování 

plynulosti výpovědi)  

12. Zjevné omezené kognitivní schopnosti vypravěče (např. výpadky paměti) 

13. Vypravěčova předsudečnost  

14. Paratextové signály (název díla, motto, předmluva atd.).“38 

 

2. 6 Zavádějící signály vypravěčovy nespolehlivosti  

Někteří vypravěči svými očividnými omezeními navádějí k tomu, abychom je označili za 

nespolehlivé, protože ve čtenáři z nějakého důvodu vzbuzují nedůvěru. Jedná se o vypravěče 

nemorální, nějakým způsobem psychicky narušené, nedospělé nebo vypravěče s omezenými 

kognitivními schopnostmi. Hrabal39 a Foniková se shodují v tom, že je pouze na základě této 

skutečnosti nelze považovat za nespolehlivé. Foniková to zdůvodňuje tím, že je nutné k nim 

přistupovat jako k vyprávěcí instanci a nehodnotit je jako postavu.40  

Nespolehlivost se podle Hrabala dále nevyskytuje v textech bez příběhu – v sebereflexivních 

narativech založených na vyprávění o vyprávění.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 KUBÍČEK, Tomáš – HRABAL Jiří – BÍLEK Petr A. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. Praha:    

Dauphin, 2013, s. 137–138.  
39 HRABAL, Jiří. Nespolehlivost jako klamavá narativní strategie. In: World Literature Studies, 2013, č. 1,                 

s. 119–120.  
40 FONIOKOVÁ, Zuzana. Hranice nespolehlivého vyprávění. In: Bohemica litteraria, 2012, roč. 15, č. 1, s. 108.  
41 HRABAL, Jiří. Nespolehlivost jako klamavá narativní strategie. In: World Literature Studies, 2013, č. 1,                      

s. 118.  
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3. Místa nedourčenosti 

Anna Stejskalová zmiňuje v recenzi Do tmy na webu časopisu A2 pojem „bílá místa“                           

a vztahuje ho k nespolehlivému vyprávění Anny Bartákové: „[…] Annina perspektiva je ale 

limitující. Není zřejmé – ani příliš podstatné –, zda jsou bílá místa v jejím příběhu záměrná, či 

nikoli, důležité však je, že Anna je velmi nespolehlivý vypravěč.“42  

Terminologicky nepřesné označení „bílá místa“ nás přivádí ke konceptu míst nedourčenosti 

Romana Ingardena. Ingarden ho popisuje v publikaci Umělecké dílo literární. Místa 

nedourčenosti nebo také prázdná místa v literárních dílech vznikají z nemožnosti naprosto 

přesně a do všech detailů převést reálný svět do roviny textu. V literárních textech tedy chybí 

některé informace a čtenář se snaží vzniklá prázdná místa v průběhu interpretace zaplnit.43 

Proces zaplňování se nazývá konkretizací, jedná se o proces významně ovlivněný vypravěčem, 

protože jedině „vypravěč distribuuje vyřčené i mezery ve fikčním světě“.44  

S konceptem následně pracuje trochu jiným způsobem Wolfgang Iser, který upozorňuje na 

fakt, že navzdory procesu konkretizace zůstává v textu vždy nějaká míra nedourčenosti:                

„[…] To ale znamená, že takzvaný literární předmět nikdy nedospěje ke konci své všestranné 

určenosti. Že tomu tak je, můžeme často pozorovat na závěrech románů, které – protože to 

prostě jednou musí skončit – v sobě mnohdy mají cosi nuceného.“45 Iser však na druhou stranu 

nepovažuje nedourčenost za nedostatek literárních textů a tvrdí, že od 18. století nedourčenost 

v literárních textech stále narůstá46. Spojuje problematiku míst nedourčenosti mimo jiné 

s nespolehlivým vypravěčem, který podle něj může místa nedourčenosti záměrně využívat: 

„Wayne C. Booth […] rozlišuje mezi ‚realiable‘ (spolehlivý) a ‚unrealiable narrator‘ 

(nespolehlivý vypravěč), aniž by však tento stav vyhodnotil z hlediska komunikace. 

‚Unrealiable narrator‘ je samozřejmě zajímavější, neboť v jeho ‚nespolehlivosti‘ je strategický 

záměr, který se vztahuje na řízení čtenáře textem.“47 48 

 

 

 
42 STEJSKALOVÁ, Anna. Jak (ne)mluví víly. A2 [online]. 2015 [citováno 1. 5. 2020]. Dostupné z: 

https://www.advojka.cz/archiv/2015/18/jak-nemluvi-vily.  
43 INGARDEN, Roman. Umělecké dílo literární. Praha: Odeon, 1989, s. 254.  
44 KUBÍČEK, Tomáš. Vypravěč: kategorie narativní analýzy. Brno: Host, 2007, s. 19.  
45 ISER, Wolfgang. Apelová struktura textů. Nedourčenost jako podmínka účinku literární prózy. In: Čtenář jako 

výzva, Brno: Host, 2001, s. 45.  
46 Tamtéž, s. 53. 
47 Tamtéž, s. 51.  
48 S faktem, že by místa neodurčenosti mohla napomáhat ke konstituci nespolehlivého vyprávění, pracuje ve studii 

Prostředky vyjádření nejistoty v prozaickém díle Jáchyma Topola Tereza Dědinová. Bohemica Litteraria [online]. 

2014 [citováno 20. 6. 2020]. Dostupné                                                                                                                                       z: 

https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/132912/1_BohemicaLitteraria_17-2014-

2_8.pdf?sequence=1.  

https://www.advojka.cz/archiv/2015/18/jak-nemluvi-vily
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/132912/1_BohemicaLitteraria_17-2014-2_8.pdf?sequence=1
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/132912/1_BohemicaLitteraria_17-2014-2_8.pdf?sequence=1
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4.  Charakteristika vypravěček analyzovaných próz 

 

4. 1 Anna  

Anna49 žije v dobrovolné sociální izolaci, ze které ji vytrhává pouze práce v call centru do 

té doby, než dostane výpověď. Volný čas tráví osamělým popíjením alkoholu u sebe v bytě, 

jejími jedinými společníky jsou různorodé nepotřebné a nevkusné krámy – lapači prachu. 

Kromě toho se pravidelně setkává se sestrou Danou (setkání vychází zhruba na každý týden                      

a utváří tak rámec příběhu). Dana na rozdíl od Anny lpí na tradičních hodnotách, má manžela, 

děti a spořádaný život. Anna takovými hodnotami nepokrytě pohrdá. K dětem nemá takový 

vztah, jaký se od žen obvykle očekává: „Nemůžu říct, že bych Daniny děti neměla ráda. 

Nemůžu ale ani říct, že bych k nim cítila nějakou intenzivní náklonost. […] Jak popsat, když 

prostě necítíte nic? Jako bych se na ně dívala a pozorovala rybky, co plavou v akváriu.“50 „Proč 

ženy vůbec chtějí děti? Protože si připadají důležitější a vážnější, mají přece takovou 

zodpovědnost. Žena je ženou, až když je matkou. Kecy.“51 Dozvídáme se, že v minulosti měla 

přátele a dlouhodobý vztah s Jakubem, který skončil její vinou.  

Minulost sester poznamenaly dysfunkční rodinné vztahy – alkoholismus a domácí násilí ze 

strany otce, jeho násilná smrt a nástup matky do vězení. Otcova smrt a hledání jejího viníka 

jsou zastřeny tajemstvím. Odvažujeme se tvrdit, že právě kvůli možnému nevyjasněnému 

zločinu je Anna nespolehlivou vypravěčkou a před okolím i sama před sebou chronickou 

lhářkou (viz s. 32).  K částečnému odhalení tajemství přispívá setkání Anny s psychologem 

Viktorem Kavim.  

 

4. 2 Anna Bartáková 

Anna Bartáková patří do maloměstské komunity, ale postupně s ní přetrhává všechny vazby. 

Začátek odtržení začíná rozvodem s manželem Vaškem, následně se vzdá i příležitostné práce 

překladatelky, kvůli které musí dojíždět do Prahy. Příliš ji nezajímají ani okolní mezilidská 

dramata a život její sestřenice a sousedky Marcely. Veškerý svůj čas a úsilí totiž věnuje 

vytrvalému a neúnavnému sbírání, sušení a prodeji léčivých bylin. S bylinami jezdí každé úterý 

už od dětství do výkupny – návštěvy výkupny jsou pevnou konstantou utvářející kompozici 

příběhu. Přestože pro ni peníze nepředstavují zas až tak důležitou hodnotu a slouží jen jako 

 
49 Pouze jako Annu budeme označovat vypravěčku z Lapačů prachu. V románu je její příjmení Kaplanová 

zmíněno pouze jedenkrát, když se přestavuje při přijímání hovoru v call centru. Vypravěčka Do tmy se od ní tedy 

odlišuje příjmením Bartáková.  
50 FAULEROVÁ, Lucie. Lapači prachu. Praha: Torst, 2017, s. 20.  
51 Tamtéž, s. 25.  
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prostředek k přežití, návštěvy výkupny způsobují Anně Bartákové velké emocionální vypětí                         

a představují zdroj nekonečného přemýšlení a kalkulací: „Prohrabávám natrhanou hluchavku                    

a uznávám, není to množství, ze kterého se ve výkupně posadí na zadek. […] Měsíček 

shrabávám do pytlíku, všechen je na odevzdání. Množstvím nic moc, ale padesátikoruna bude 

hezké rozloučení s Prahou.“52 Sběr bylin „ve velkém“ je pro ni spíš otázka hrdosti: „Přemýšlím, 

proč je úterý tak krásný den. V čem to vězí, že je všechno od rána jiné a příjemně napínavé. 

Vždyť to odevzdávání dělám už tolik let a není na to tom nic zvláštního. Ale přece. Úterý je 

den výplaty, ale i rozčarování a zklamání.“53  

Čím intenzivněji se Bartáková do sběru bylin ponořuje, tím víc chřadne na těle i na duši. 

Fyzické a psychické vyčerpání i nemoc, jež není na žádném místě textu pojmenována                                 

a budeme se jí dále věnovat v rámci konstituování vypravěččiny nespolehlivosti                                      

(viz s. 38), však okázale ignoruje. Proces sbírání ji dokonale ovládá a nezastaví ji ani zraněná                      

a zanícená ruka, pád ze skály, pád z kola do řeky ani jiné mnohočetné bolesti atd. Překonávání 

obtíží ale není nekonečné a Bartáková dokráčí do tmy, tzn. vstříc smrti. Postupně se ztemňují                      

i prostory v domě, který obývá. Už od začátku je výhradně temným prostředím půda, kde se 

suší byliny.  

Mezi důležité momenty z hlediska nespolehlivého vyprávění patří Annina návštěva tchána 

v domově důchodců. Anna ho nenávidí, protože podle jejího názoru příliš zasahoval do vztahu 

s jejím bývalým manželem Vaškem a především odjakživa odsuzoval sběr bylin. Celá scéna 

pravděpodobně končí jeho násilnou smrtí. Více se jí budeme věnovat na s. 39.    

 

4. 3 Sára Tichá  

Sára Tichá, rodinou přezdívaná Sisi, je věkově blízká Anně z Lapačů prachu. Stejně jako 

ona čelí nevyřešenému rodinnému traumatu, které sice není nikde explicitně pojmenováno, 

avšak z různorodých náznaků se čtenář dozvídá o možném dlouhodobém sexuálním zneužívání 

Sáry ze strany otce. Podrobněji se těmto náznakům budeme věnovat dále na s. 40–42, neboť 

přichází v úvahu možnost, že signalizují vypravěččinu nespolehlivost.  Ostatní příslušníci 

rodiny se o události postupně dozvídají, ale odmítají se k ní jakkoli vyjadřovat a řešit ji. Pasivní 

Sářina matka se místo toho oddává alkoholu a umírá na následky dlouhodobého pití. Poté, co 

Sára částečně konfrontuje otce54, je nedobrovolně hospitalizovaná na psychiatrii. Následnou 

smrt otce dávají starší bratři za vinu Sáře.  

 
52 BOLAVÁ, Anna. Do tmy. Praha: Odeon, 2015, s. 127–128.  
53 Tamtéž, s. 79. 
54 Viz HANIŠOVÁ, Viktorie. Houbařka. Brno: Host, 2018, s. 257–258.  
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Naším původním záměrem bylo rozebrat skutečnost, že trauma není zprostředkováno jinak 

než z perspektivy hlavní postavy. Pro potřeby této analýzy jsme chtěli využít koncept 

fokalizace. Podle pojetí fokalizace Jiřího Hrabala, který vychází z teorie G. Genetta                                         

a teorie Mieke Balové, však může být narativ fokalizovaný pouze v případě, pokud je 

vyprávěný v er-formě („[…] fokální subjekt je vymezen i prostřednictvím ne-totožnosti 

s narativním subjektem, je zřejmé, že jeho identita nemůže být formována první gramatickou 

osobou.55). Hrabal uvádí, že fokální postava může být využita pro mystifikační strategii při 

výstavbě fikčního světa: „Narativní mystifikace prostřednictvím fokalizace může […] nastat, 

je-li fikční svět utvářen pouze z narativních informací produkovaných výhradně skrze fokální 

postavu.“56 Jak už jsme ale zmínili, tuto teorie nelze aplikovat na vyprávění v 1. osobě.  

Sára po propuštění z psychiatrické léčebny a neúspěšných pokusech udržet si práci, odjíždí 

na chalupu na Šumavu, kde se věnuje sběru hub. Má ustálené trasy, jež mění podle ročního 

období, houby dodává za výdělek do místní hospody. Ani sbírání hub však neřeší její 

dlouhodobé problémy s nespavostí a celkovou psychickou nestabilitu. Co se týče otázky 

psychického stavu Sáry, sama vypravěčka předkládá rozporuplné informace. Sice pobírá 

invalidní důchod a pravidelně navštěvuje psycholožku, nedodržuje však předepsanou medikaci. 

Otázkou také je, zda její hospitalizace na psychiatrii byla oprávněná a zda skutečně trpí nějakou 

psychickou poruchou. Těmito rozporuplnostmi se budeme věnovat dále na s. 39–40, neboť 

může jít o jeden ze signálů nespolehlivosti. 

Další pokusy o běžnější způsob života končí neúspěšně. Naskytne se možnost navázat 

vážnější vztah s autistickým kamarádem Vojtou a přestěhovat se do města, ale Sára nakonec 

nic takového nedokáže. Absolutní fyzické a psychické vyčerpání vede k další hospitalizaci 

kvůli selhání ledvin. Román končí náhlým Sářiným prohlášením, že na houby už nikdy nepůjde.   

Sára, jak už trochu napovídá i její příjmení Tichá, je odmala outsider s velmi nízkým 

sebevědomím („Trvalo do tmy, než se nás někomu zželelo. Nebylo divu, polomrtvý přiopilý 

obejda a fádní holka s umaštěnými vlasy mají špatné vyhlídky na svezení.“57), který si připadá 

odtržený od zbytku rodiny (např. při umírání matky: „Vznešenou atmosféru jsem kazila pouze 

já, voyeurka, na kterou žádná ruka nezbyla. Bratři s matkou zůstali v pevném objetí pár minut. 

[…] Radši bych už byla zpátky na Šumavě.“58). S v dospělosti úspěšnými staršími bratry nemá 

Sára tedy nijak vřelý vztah, v dětství ji často šikanovali, stejně tak si prožila i šikanu ve škole.   

 
55 HRABAL, Jiří. Fokalizace: analýza naratologické strategie. Praha: Dauphin, 2011, s. 181. 
56 Tamtéž, s. 192. 
57 HANIŠOVÁ, Viktorie. Houbařka. Brno: Host, 2018, s. 43.  
58 Tamtéž, s. 14.  
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4. 4 Ema Černá  

Ema Černá je velmi psychicky nestabilní a emociálně rozjitřená osobnost, „[…] má snad 

všechny rysy životního ztroskotance – vnitřně zlomená, rozbolavělá, sebestředná, […].“59                           

Z všeobjímajícího chaosu, který ji obklopuje, se dá vyextrahovat několik informací. Je 

rozvedená, před hospitalizací pracovala jako redaktorka ženského časopisu. Má dceru Rybku, 

přítelkyni Ditu a možná také bratra Popela (jeho existence je však spíš smyšlená, budeme se jí 

věnovat dále na s. 42–43).  

Ema neustále bloudí mezi realitou a snem, přechody probíhají plynule bez jakéhokoli 

upozornění (touto problematikou se budeme podrobněji zabývat věnovat na s. 43–44 v kapitole 

o hranici nespolehlivého vyprávění a strategie vyprávění): „Utéct. Vzít roha. Vyletět, jen co 

sanitka pukne jak bílá larva. ‚Kam mě vezete?‘ Ženský akt, rozvalený v zrzavém porostu, se 

ani nepohne, člověk spolkl nářečí a zas němě zírá na ulici před sebe. Teď se ale rozzíval tak, že 

si doposud ležící slečna zprudka sedla a trochu zezelenala. Možná to bude tím, že zvolna upíjí 

ledové mojito. Ale tohle pití si přece objednala ona! Vždyť sedí s mámou v kubistické kavárně 

a číšník před ně právě staví dvě sklenice a talířek s věnečkem.“60 

Závislost na psychofarmacích (např. na benzodiazepinech61) a dalších prášcích Emu zcela 

ovládá: „Věděla jistě a bez iluzí: kdyby teď v chlebníku, v nějaké postranní kapse plné drobků, 

kterou přece zapomněla prošátrat, nahmátla ještě nějaký zapadlý hypnogen, nezaváhala by ani 

na okamžik. […] v šíleném třasu vytřepala všech sedmnáct svazků antické knihovny svazek po 

svazku a bezpočet dalších knih, které jí padly pod ruku a do nichž si po léta byla zvyklá 

schovávat plata, zastřižená manikurními nůžkami na minimum […].“62 „Na zdi naproti ní visely 

prosklené skříňky s léky jako v každé sesterně. […] Nedařilo se jí ovládnout třas, na patře 

ucítila jejich chuť. Nikdy je nezapíjela, to tak, pěkně pod jazyk a nechat rozpustit jak tělo Páně. 

Dívej se jinam, ale teď už je pozdě, jsou všude, kam oko pohlédne, […] – jak pes má náhle 

pusu plnou slin a jak pěst se jí celé tělo sevře touhou.“63 

Přestože se Ema snaží do jisté míry vyléčit kvůli svým blízkým, nedá se říct, že by ji 

tříměsíční nedobrovolná hospitalizace radikálně změnila. K výraznému zlepšení a návratu do 

reality nedochází ani po jejím propuštění: „Dveře se zabouchly a z druhé strany zachrastil 

v tlapě Ramba svazek klíčů. […] Zdálky, ze statku, ale možná se mi to jenom zdálo, jsem 

zaslechla běsný opičákův nářek. […] A ještě než jsem se pustila po bláznově šále, která se 

 
59 KANDA, Roman. Mezi skutečností a uměním. In: Tvar, 2013, č. 10, s. 3.  
60 BRABCOVÁ, Zuzana. Stropy. Brno: Druhé město, 2012, s. 13–14.   

61 Viz tamtéž, s. 31.  
62 Tamtéž, s. 21.  
63 Tamtéž, s. 45.  
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chystala vynést mě měkce a smířeně ze Zahrady, sedla jsem si na lavičku, na níž kdysi křepčil, 

a zapnula po třech měsících mobil.64 […] Ohlédla jsem se. K pavilonu číslo 8 se zezadu, zemí 

i nebem, tou k bolesti zřetelnou, celistvou modří, začalo přibližovat cosi nepochopitelného; 

vypadalo to jako obrovitý, narůžovělý mrak, který vyvřel z nějakého ohroženého živočicha, 

aby ho schoval, ale bylo to něco docela jiného: vzduch kolem se chvěl jako při požáru; to 

medúza objala celou budovu i s přilehlou, donekonečna se táhnoucí krajinou plnou 

nemocničních postelí a zakryla svým tělem všechna její zamřížovaná okna a přisála se k ní                                 

a skryla ji v náručí, sevřela v drtivém objetí.“65 

 

4. 5 Vypravěčský typ „divné ženy“  

Petr A. Bílek si v recenzi Lapačů prachu v Hospodářských novinách z listopadu roku 2017 

všímá nového trendu v několika románech současných českých autorek: „[…] současné české 

spisovatelky vyprávějí o divných ženách, které propadly nějaké formě závislosti a neodpovídají 

dobovým konvencím o tom, jak má správná žena fungovat.“66 Kromě hrdinky Macochy od 

Petry Hůlové zmiňuje právě Annu z Do tmy a stejnojmennou protagonistku Lapačů prachu.                           

O dva roky později v recenzi Ve skříni Terezy Semotamové, která vyšla v Respektu, 

k prozaičkám píšících o „divných ženách“ přidává i Viktorii Hanišovou.67 

Na základě předchozích charakteristik vypravěček analyzovaných próz se pokusíme 

vypravěčský typ „divné ženy“ víc rozvést, k čemuž nám napomůže i srovnání vypravěček.68  

Obě Anny a Sára dobrovolně odchází do sociální izolace. Anna Bartáková a Sára se uchylují 

na venkov, nebo do podhůří hor, kde se osamocené věnují pravidelné činnosti (sběr bylin, nebo 

sběr hub). Anna z Lapačů prachu se izoluje v městském bytě a na rozdíl od nich na „náhradní“ 

náplň života zcela rezignuje. 

Všechny tři protagonistky ztrácí svou původní práci, ať už dobrovolně (Bartáková), nebo 

zásahem okolí – Anna a Sára nejsou schopné kvůli nestabilnímu psychickému stavu dostát 

pracovním závazkům.  

 
64 BRABCOVÁ, Zuzana. Stropy. Brno: Druhé město, 2012, s. 193. 
65 Tamtéž, s. 195.  
66 BÍLEK, Petr A. Spisovatelka Faulerová napsala překvapivě zralý debut, zabývá se tématem zločinu a trestu. 

iHned [online]. 2017. [citováno 6. 5. 2020]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-65948690-lucie-faulerova-

lapaci-prachu-torst-kniha-recenze-knihovna-vaclava-havla. 
67 BÍLEK, Petr A. Ve skříni. Respekt [online]. 2019 [citováno 6. 5. 2020]. Dostupné                                                                

z:  https://www.respekt.cz/tydenik/2019/8/zaklapnout-dvere-pred-svetem.  
68 Mezi „divné ženy“ nebudeme řadit Emu Černou ze Stropů, protože se charakteristice vymyká. Například tím, 

že si izolaci od okolního světa nevolí dobrovolně, má trvalý vztah a dceru. Nedopíráme však, že sdílí s ostatními 

podivnými ženami sklon k závislosti. Závislost Emu ovládá nejvíce ze všech zmíněných „divných žen“. Zároveň 

stejně jako ostatní selhala v roli matky, v době hospitalizace se dcera Rybka stará o Emu (viz Brabcová,                          

2012: 124). 

https://archiv.ihned.cz/c1-65948690-lucie-faulerova-lapaci-prachu-torst-kniha-recenze-knihovna-vaclava-havla
https://archiv.ihned.cz/c1-65948690-lucie-faulerova-lapaci-prachu-torst-kniha-recenze-knihovna-vaclava-havla
https://www.respekt.cz/tydenik/2019/8/zaklapnout-dvere-pred-svetem
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Dále mají všechny nepopiratelný sklon k závislostem. Bartáková a Sára se nechají chorobně 

pohltit a ovládnout sběrem (Bartáková v mnohem větší míře než Sára Tichá). Anna trpí 

závislostí na alkoholu.  

Se sklony k závislostem souvisí už zmiňovaný rozkolísaný psychický stav. Přístup 

protagonistek k psychologické pomoci se liší. Bartáková ji nevyhledává, ani o ní nepřemýšlí, 

protože si nepřipouští, že by ji potřebovala. Sára je po nedobrovolné hospitalizaci na psychiatrii 

skeptická, sice pravidelně navštěvuje psycholožku, ale nedodržuje medikaci. Anna se upíná na 

psychologa Kaviho, ale následně překračuje profesní hranici, což eliminuje úspěšnost léčby.  

Stejně tak ani jedna z trojice není schopná udržet si trvalý vztah a nachází se v období po 

rozchodu. Bartáková opustila manžela, aby se mohla naplno věnovat bylinám. Sára se 

navazování a udržování vztahů bojí, protože jí v tom pravděpodobně zabraňuje trauma 

způsobené otcem. Anna Jakuba zřejmě nedokáže nepodvádět, po rozchodu s ním dlouhodobé 

vztahy rezolutně odmítá. Ani jedna neplní úlohu, která se od žen tradičně očekává – být 

partnerkou a matkou.  

Pro úplnost zmíníme ještě část odstavce s mezititulkem Být Annou v české literatuře  

z recenze Lapačů prachu od Kamily Drahoňovské publikované na webu iLiteratura: „Hrdinka 

románu Anny Bolavé Do tmy stejně jako Faulerové Anna cíleně nevypráví životní příběh, ale 

pokradmu trousí informace burcující čtenářovu aktivitu. Zároveň hraje v obou textech zásadní 

roli z paměti vytěsněný (zlo)čin, o němž si nemůžeme být jisti, zda a jak se odehrál.“69 

Podobnost dotváří i fakt, že obě Anny se shodují ve výběru potenciální vražedné                                          

zbraně – nůžek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
69 DRAHOŇOVSKÁ, Kamila. Vyčpělá noční můra pokrytá prachem. iLiteratura [online]. 2018 [citováno                                       

6. 5. 2020]. Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/39673/faulerova-lucie-lapaci-prachu.  

http://www.iliteratura.cz/Clanek/39673/faulerova-lucie-lapaci-prachu
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5. Způsob vyprávění  

Jak jsme už zmínili v kapitole 2. 2. 1, vyprávění je u všech analyzovaných titulů 

zprostředkováno subjektivizovanými, homodiegetickými a autodiegetickými vypravěči                                     

v 1. osobě singuláru. Největší prostor narativu zabírají vnitřní monology vypravěček. 

 Ve způsobu vyprávění se však romány neshodují a u každého z nich se zaměříme na způsob 

vyprávění, který se v ostatních románech nevyskytuje. Nebo se v nich objevuje, ale ne v tak 

velké míře. A který zároveň vybočuje z obvyklého modelu vypravování, tedy chronologického 

vypravování, v rámci něhož je většina promluv postav realizována pomocí přímé řeči. 

V případě Lapačů prachu poukážeme na sebereflexivní vyprávění, v Do tmy na prostředky 

subjektivizace vyprávění. U Houbařky se budeme věnovat využití retrospektivní                                                 

a současné linie vyprávění, jejich vzájemné doplňování postupně vede k odhalení tajemství.                       

U nedějových Stropů přiblížíme jejich specifickou výstavbu založenou na střídání časových 

linií, asociacích, opakujících se motivech a intertextuálních narážkách.  

 

5. 1 Lapači prachu  

V Lapačích prachu je kromě příběhu, který se odehrává ve fikčním světě, komentován také 

diskurz – využívá se sebereflexivní vyprávění. Dochází k: „[…] zpochybnění iluzivního efektu 

fikce a zdůraznění konstruovanosti fikčního světa na pozadí literárních konvencí.“70  

Metanarativní výpovědi upozorňující na nereálnost fikčního světa pronáší jednak autorka, 

jednak druhý vypravěč (viz kapitola 6. 1. 2). Autorka zdůrazňuje, že vytvořila umělý fikční svět 

a jako jediná rozhoduje o tom, co se v něm bude dít: „Byla to štíhlá, vysoká žena,                           

[…] a její plné rty, i když si představujete zcela mylně smyslné plné rty namísto kachní protáhlé 

pusy, […] – což nyní pro potřeby vyprávění opomeneme […].“71 „Hm? Jak se tato mladá žena, 

ačkoli opravdu mrháte fantazií na představu mladší ženy, než ve skutečnosti je, rozhodne?“72 

Vypravěč připomíná, že jsou s Annou pouze literárními postavami, nikoli skutečnými živými 

lidmi.73 

„Se sebereflexivním vyprávěním se velmi často pojí rovněž vypravěčovo jednak oslovování 

adresáta a jednak zdůraznění spolupatřičnosti vypravěče a narativního adresáta k témuž světu, 

což způsobuje vyvolání dojmu autenticity.“74 Obracení se k fiktivnímu adresátovi se vyskytuje 

 
70 KUBÍČEK, Tomáš – HRABAL Jiří – BÍLEK Petr A. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. Praha:    

Dauphin, 2013, s. 145.  
71 FAULEROVÁ, Lucie. Lapači prachu. Praha: Torst, 2017, s. 10.  
72 Tamtéž, s. 14. 
73 Viz tamtéž, s. 218. 
74 KUBÍČEK, Tomáš – HRABAL Jiří – BÍLEK Petr A. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. Praha:    

Dauphin, 2013, s. 145. 
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v obou citovaných příkladech výše a také na dalších místech textu. V následující kapitole 

vycházíme z domněnky, že ho lze zároveň považovat i za jeden ze signálů vypravěčovy 

nespolehlivosti. Tuto domněnku ale nepodporuje skutečnost, že fiktivní adresát se vyskytuje                      

i v textech s vševědoucím vypravěčem.  

Dalším projevem sebereflexivního vyprávění je smrt vypravěčky a hlavní postavy Anny 

hned na prvních stranách knihy. Následně však nepřichází očekávané retrospektivní vyprávění 

jejího života. Anna se ujímá vyprávění, jako by se nic nestalo. Zhruba v polovině textu dochází 

k podobné situaci, tentokrát Anna nezemře pod autem, ale sama se pobodá, každopádně (i přes 

potvrzení: „Tak je to sen? […] Ale ne, není to sen. Děje se to. […] Je to potvrzené. Anna je 

mrtvá. Kaput, tuhá, mrtvola, the end.“75) pokračuje dál ve vyprávění. Třetí smrt je variací na 

smrt první, tentokrát Annu srazí autobus a tím se román uzavírá. Znovu tedy dochází ke 

zdůraznění skutečnosti, že Anna není živá osoba, ale že funguje pouze jako literární postava                       

a nástroj k vyprávění literárního díla, tudíž může klidně i několikrát umřít. Tuto domněnku 

podporuje i paratext na začátku románu – báseň Milana Ohniska z jeho třetí sbírky 

Milancolia.76 

 

5. 2 Do tmy  

Zatímco v Lapačích prachu a v Houbařce je narativ rozdělen na nepojmenované číslované 

kapitoly a ve Stropech se s kapitolami ani jiným rozčleněním textu vůbec nesetkáváme, 

kapitoly v Do tmy nesou jména sbíraných bylin. Monotónnost a pravidelnost sběru zdůrazňují 

mezi ně vložené a opakující se kapitoly o návštěvách výkupny.  

Jak se v próze Do tmy projevuje subjektivizace vyprávění? Největší část narativu zabírají 

vnitřní monology vypravěčky Anny Bartákové, jež místy přecházejí do neznačené přímé řeči                             

a polopřímé řeči. Lubomír Doležel označuje polopřímou řeč jako přechodový typ narativní 

promluvy – přibližuje se tak promluva vypravěče a postav.77 Znamená to tedy ještě větší míru 

zásahů vypravěče do textu na úkor ostatních postav, tudíž další možnosti ke konstituování jeho 

nespolehlivosti: „Divišovi se hýbe pusa, naléhavě o něčem mluví, pečlivě a zřetelně vyslovuje, 

abych ho pochopila. Nechápu ho ale vůbec. Je drzý. […] A co ty divné otázky, které zaslechnu 

jakoby z dálky. Dělá si ze mě srandu? Křivě se usměju a ujistím ho, že alkohol jsem nepila. 

[…] Proč se mnou hýbá! Co říká? Proč to opakuje? Nerozumím mu.“78 

 
75 FAULEROVÁ, Lucie. Lapači prachu. Praha: Torst, 2017, s. 97.  
76 Včera jsem umřel/dneska už zase/sedím v práci/Vždycky jsem tušil/že to tak bude/že umřu/a hovno se stane.  
77 DOLEŽEL, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2014, s. 28.  
78 BOLAVÁ, Anna. Do tmy. Praha: Odeon, 2015, s. 141.  
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Pozoruhodné je neobvyklé použití kurzívy napříč celým textem. Ve většině případů slouží 

kurzíva pro označení přímé řeči postav, avšak děje se tomu tak výhradně v rámci vnitřního 

monologu vypravěčky (mimoto mluví Bartáková také sama se sebou): „Dokážu to sama. 

Protože tomu věřím. A už vůbec nestojím o pomoc náfuky, který má jen jednu ruku a falešnou 

duši. Neopustíš mě, viď? Nutil mě přísahat, a přitom mi zabodával nůžky hlouběji do zad.“79 

Funkce kurzívy se však nedá omezit pouze na zmíněnou reprodukci přímé řeči postav a přímé 

řeči v rámci vnitřního monologu vypravěčky. Kurzíva se někdy využívá k zdůraznění informací 

(„Žádné drobné jen tak do kapsy, dnes dostanu papírové peníze neboli bankovky.“80) nebo pro 

odlišení vložených textů od ostatního vyprávění (např. novinového titulku, vzkazu od Diviše, 

parte tchána81). Kromě označení přímé řeči v okamžiku promluvy se často objevuje 

opakování rozhovorů, jež proběhly v minulosti a vypravěčka o nich z nějakého důvodu znovu 

přemýšlí (např. výroky tchána: „Máš modré nohy, od těch to začíná...“82), nebo naopak existují 

pouze ve vypravěččině fantazii, ale přisoudila je nějaké jiné postavě (např. bývalému manželovi 

Vaškovi: „Jen jeď, a buď tam tak dlouho, jak budeš potřebovat, chtěla jsem slyšet já, jenže 

tohle neřekl nikdy.“83) Dále se v kurzívě vyskytují také promluvy, které se odehrály v minulosti 

ještě předtím, než vypravěčka začala příběh vyprávět (jde např. o výroky zemřelých členů 

rodiny nebo vzpomínky na dětství84).85  

 

5. 3 Houbařka 

Strategie vyprávění Houbařky se liší od způsobu vyprávění ostatních dějových próz (tedy od 

Lapačů prachu a Do tmy). Ve všech třech románech je tematizováno rodinné trauma, avšak 

v případě Lapačů prachu a Do tmy nedochází k jeho plnému odhalení, po dočtení obou titulů 

čtenář stále pochybuje nad jeho konečnou a pravdivou verzí a případnou vinou vypravěček. 

Naopak v Houbařce díky kombinování dvou časových linií vyprávění – linie přítomnosti                                     

a retrospektivní linie – postupně dochází k odhalování tajemství. Příčiny chování hlavní 

postavy Sáry Tiché v přítomné linii se ozřejmují po složení celého obrazu vypravěččiny 

minulosti. Příběh po krátké retrospektivní odbočce začíná líčením smrti matky a jejího pohřbu. 

Při té příležitosti se dozvídáme, že její bratři Sáru pro čtenáře ze zatím neznámých důvodů 

 
79 BOLAVÁ, Anna. Do tmy. Praha: Odeon, 2015, s. 199.  
80 Tamtéž, s. 173.  
81 Viz tamtéž, s. 85, 126 a 90.  
82 Tamtéž, s. 119.  
83 Tamtéž, s. 107.  
84 Viz tamtéž, s. 51 a 162.  
85 Pasáže napsané kurzívou se objevují i v Houbařce a ve Stropech. Neplní však jinou funkci než zdůraznění 

vybraných slov a v případě Houbařky také odlišení vložených textů.  
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obviňují ze smrti otce.86 Po pohřbu se Sára přesouvá zpět na chalupu na Šumavu, kde se do 

vyčerpání věnuje sběru hub. Co ji vedlo k volbě dobrovolné sociální izolace se však dozvídáme 

až později z retrospektivní linie. Erik Gilk v recenzi ve Tvaru poznamenává k přechodům obou 

linií vyprávění: „Bez jakékoli pravidelnosti, v nejrůznějším rytmu se střídají kapitoly 

z přítomnosti s retrospektivními pasážemi, které pokrývají dobu od Sářina nejútlejšího dětství 

po maturitní večírek a postupně osvětlují její současnou situaci.“87 Dovolujeme si tvrdit, že 

přestože v několika případech umístění přechodů působí nahodile, je jejich pozice záměrná                           

a hraje klíčovou roli v realizaci strategie vyprávění a také možné nespolehlivosti (přechodům 

se proto budeme věnovat dále na s. 40–41).  

Pavel Janoušek v recenzi ve Tvaru vzhledem k zvolené strategii vyprávění poukazuje na 

podobnosti s detektivním románem: „Při postupném rozkrývání vypravěččina příběhu autorka 

používá techniku románu téměř detektivního. Důležitou součástí její hry s adresátem jsou tudíž 

motivické a dějové nápovědi, které pravidelně a promyšleně predestinují události, jež následný 

tok vyprávění objasní. Nechybí ani slepé uličky, tedy náznaky možností, jež nenastanou, 

případně se nějak – z vypravěččiny vůle – zhatí.“88 Houbařka by se dala zařadit také k románům 

s tajemstvím. Autorka na několika místech textu používá metaforu tajemného, z části skrytého 

a nevypočitatelného podhoubí, kterou by se dal v přeneseném slova smyslu zastřešit celý 

příběh: „Ale mycelium si stejně vždycky najde cestu na povrch, když přijde jeho čas. Někdy 

předstírá, že neexistuje. Ani sebelepší houbař by ho pod povrchem nevytušil, může celé měsíce 

i roky opatrně vyčkávat a na povrch jen sem tam vyslat pár sotva viditelných plodnic, a pak 

stačí pár dní střídavého deště a slunného počasí a mycelium naplno projeví svou sílu. Houby 

z půdy takřka vyskakují, jeden den je nasbíráte a druhý den jsou na stejném místě znovu.“89 

Přestože jsme zatím zmínili pouze odlišnosti románu oproti ostatním analyzovaným prózám, 

v několika ohledech se Houbařka nápadně podobá titulu Do tmy. Pavel Janoušek si v recenzi 

ve Tvaru všímá, že Sára Tichá v něčem připomíná Annu Bartákovou.90 Obě se nezdravě téměř 

celoročně oddávají sběru: „Každý den ráno si brzy ráno natáhnu v předsíni otcovy kožené 

pohorky, popadnu do ruky košík s utěrkou a vydávám se na stezku. Svou 

pětadvacetikilometrovou trasu mám perfektně promyšlenou. Vím, který les je houbový a kde 

naopak nezavadím ani o prašivku, kterou skulinkou nejlépe proniknu do hustého mlází, […].“91; 

 
86 Viz HANIŠOVÁ, Viktorie. Houbařka. Brno: Host, 2018, s. 26.  
87 GILK, Erik. Houbaření jako substituce života. In: Tvar, 2018, č. 15, s. 20. 
88 JANOUŠEK, Pavel. 779 slov o próze. Viktorie Hanišová: Houbařka, Host, Brno, 2018. In: Tvar, 2018, č. 15, s. 

2. 
89 HANIŠOVÁ, Viktorie. Houbařka. Brno: Host, 2018, s. 239.  
90 Viz tamtéž.  
91 Tamtéž, s. 27.  
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„Když krátce po sedmé opouštím Dvorce, cítím v chodidlech příjemné šimrání. […] U Vanětic 

mě v podbřišku šimrá a píchá, můj cíl cesty, jehličnany za Annínem, je už, co by kamenem 

dohodil.“92;  „Hrbím se pod tíhou košíku a lapám po dechu.“93; „Když po cestě na sever 

následuju koryto Otavy, nohy se mi únavou pletou. Ale stejně mi to nedá a sem tam ještě 

zabrousím do lesíka ohraničeného hustým ostružiním nebo vysokými kopřivami a přidám něco 

do košíku.“94  

Avšak fikční svět Sáry není tak uzavřený jako Annin, což způsobuje i existence vysvětlující 

retrospektivní linie. Neúnavné sbírání hub sice zapříčiní celkové vyčerpání, částečné selhání 

ledvin a Sářinu hospitalizaci, avšak prostor věnovaný sběru v Houbařce se nedá srovnávat 

s mnohem rozsáhlejším a komplexnějším popisem sběru Bartákové, při kterém se viditelně 

zhoršuje stav jejího těla i mysli. Obrazy postupujícího chátrání v Houbařce nejsou sice tak časté 

a neprostupují narativ hned od jeho začátku. Souběžně s hlavní hrdinkou podléhá postupné 

destrukci i chalupa: „Skopla jsem promáčené boty, zdvihla hlavu a objevila čůrek vody, který 

se táhl z rohu stropu po stěně až k oknu. Střecha byla ještě v horším stavu, než jsem čekala.“95 

Sára strádá fyzicky („Klopýtala jsem o zlámané větve, padala na zem a namáhavě se zvedala. 

Rozbila jsem si kolena a mokrou látkou prosákla tmavohnědá barva. Chodidla se mi rozedřela 

do krve, při každém kroku jsem sykla.“96) i psychicky. Stěžejní rozdíl mezi Annou a Sárou 

spočívá v Sářině opakovaných pokusech začít nový život ve městě.  

 

5. 4. Stropy  

V narativu nedějových Stropů se střídají dva vypravěči (viz kapitola 2. 2. 2)                                            

– homodiegetická vypravěčka a hlavní postava Ema Černá, která vypráví v 1. a 3. osobě                          

a občas oslovuje sebe a své blízké Rybku a Ditu ve 2. osobě, – a s největší pravděpodobností 

její fiktivní bratr Petr Popel (intradiegetický vypravěč).  Do textu jsou také vloženy tři dopisy 

od dcery Rybky.97 Největší prostor textu zabírají vypravěččiny vnitřní monology a popisy jejích 

snových stavů, halucinací a návratů do minulosti.  

Markéta Kittlová v recenzi na webu iLiteratura nazývá způsob vyprávění Stropů 

„promyšleným chaosem.“98 Ve Stropech totiž mimo jiné dochází k neustálému střídání  

časových linií a výskytu retrospektivních odboček: „Již v úvodní sekvenci v cestě sanitkou do 

 
92 HANIŠOVÁ, Viktorie. Houbařka. Brno: Host, 2018, s. 28.  
93 Tamtéž, s. 29. 
94 Tamtéž.   
95 Tamtéž, s. 242.  
96 Tamtéž, s. 296.  
97 Viz BRABCOVÁ, Zuzana. Stropy. Brno: Druhé město, 2012, s. 40, 63 a 174.  
98 KITTLOVÁ, Markéta. Promyšlený chaos stropů. iLiteratura [online]. 2012 [citováno 11. 8. 2020]. Dostupné z: 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/30995/brabcova-zuzana-stropy.  

http://www.iliteratura.cz/Clanek/30995/brabcova-zuzana-stropy
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léčebny-Zahrady a ve scéně, kdy se Ema snaží marně utéci z její moci, jsou zadány základní 

postupy celého románu: vertikální vymezení (stropy) a časové kontinuální linie, vlny, záhyby 

a smyčky (šály, bandáže, proudy vody).“99 Přesto lze v tomto časovém chaosu zřetelně rozeznat 

hlavní linii přítomnosti popisující dění v léčebně. Ale i v rámci této linie Ema občas nezvládá 

správně vnímat čas: „Záhy pochopila, že den a noc se tu nestřídají, i když se sestry snažily, seč 

mohly. Například zhasly nebo rozsvítily, a to něco znamenalo; ráno se vyznačovalo makovým 

rohlíkem a odběrem krve, večer se dal rozeznat podle odběru krve a makového rohlíku 

s jogurtem.“100   

Text si udržuje koherenci také díky asociacím a opakujícím se motivům, je protkaný 

intertextuálními narážkami. Nejfrekventovanější z nich – odkaz na obraz Hieronyma Bosche 

Zahrada pozemských rozkoší – se objevuje už na začátku vyprávění a výraz „Zahrada“ 

nahrazuje následně v celém textu pavilón 8 (místo Eminy hospitalizace) a zároveň přibližuje, 

jak Ema pobyt v léčebně vnímá: „Zahrada. Vidí ji, jak divoce pulzuje, jako kdyby ji stvořili 

před vteřinou, ten výsměch symetrii, obludný kosmos rozťatý v triptych. Kolem studny, do níž 

v trsech prší mrtví ptáci, cválají v temné krajině protkané záblesky světla nazí jezdci na 

prasatech; papež-ďábel na honosném stolci požírá a vzápětí zas vyvrhuje zatracence a vtom 

kolem přetančí pekelná muzika a skřet s bubnem, v němž je uvězněno batole, a tady škorpioni 

a muž ukřižovaný na harfě a tam zas dvě uši spojené jehlou, ze kterých trčí střenka                      

nože.“101 102 V textu se vyskytují také narážky na českou a světovou literaturu (např. na 

Babičku, Jana Skácela, Julesa Verna,  Edgara Alana Poea a Dante Alighieriho103) a na výtvarné 

umění (např. „Na sedadlo vedle ní se sesunul člověk v koženém sáčku, z obličeje mu trčely 

hranaté plastové brýle. Vypadal trochu jako Andy Warhol.“104). Z vracejících se motivů 

zmíníme opakující se pohádkový motiv tahání řepy105 (v textu se vyskytují také aluze na 

Erbenovu pohádku Hrnečku vař! a na jezinky106), motiv moře spojený s Petrem Popelem,107 

motiv sandálů108 a špenátu. Motivy se sice vrací, ale v některých případech jsou zasazeny do 

jiného kontextu (např. v případě špenátu – nejprve se o něm Ema zmiňuje ve vzpomínkách na 

 
99 HECZKOVÁ, Libuše. Žaly, jež se (ne)dají snést. A2 [online]. 2013 [citováno 11. 8. 2020]. Dostupné z: 

https://www.advojka.cz/archiv/2013/9/zaly-jez-se-nedaji-snest.  
100 BRABCOVÁ, Zuzana. Stropy. Brno: Druhé město, 2012, s. 32.  
101 Tamtéž, s. 17.  
102 Výsek reprodukce obrazu je také na obálce knihy.  
103 Viz BRABCOVÁ, Zuzana. Stropy. Brno: Druhé město, 2012, s. 141, 149, 45, 46, 180 a 181.  
104 Tamtéž, s. 15–16.   
105 Viz tamtéž, např. s. 175.  
106 Viz tamtéž, s. 34 a 168.  
107 Viz tamtéž, s. 95, 114 a 133.  
108 Viz tamtéž, s. 19, 95, 158 a 169.  

https://www.advojka.cz/archiv/2013/9/zaly-jez-se-nedaji-snest
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dětství, poté v rámci snových stavů109). M. Kittlová ve zmíněné recenze dokonce píše: 

„Charakter návratných motivů, které jsou v textu neustále variovány a symbolizují nemožnost 

vymanit se z kruhu vlastního osudu […] upomínají na román Ladislava Fukse Spalovač 

mrtvol.“110 

Ema Černá žije ve velmi uzavřeném fikčním světě, který je ohraničen zvenku stěnami 

„Zahrady“ a zevnitř ho omezují hranice jejího vědomí. V jejím vědomí se odehrává „Mnoho 

obrazných dějů. A zatím ve skutečném ději se toho děje málo – přesněji: je o něm málo                                          

řečeno.“111 V Emině vnitřním světě například ožívají i samotná slova, místy se maže hranice 

mezi obrazným vyjádřením a skutečností: „To slovo tu kupodivu zůstává, dlouze doznívá, 

chvěje se a vlní jak vzduch nad ohněm, a esej pluje, připlouvá jen zcela nepatrně zčeřenou 

hladinou až před kukaň, kde si právě sestry předávají službu. Obě se zarazí a pohlédnou směrem 

k nám. Jedna z nich chce slovo zachytit, napřáhne ruku jako dítě po bublině, a esej se rozprskne 

na všechny strany.“112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
109 Viz BRABCOVÁ, Zuzana. Stropy. Brno: Druhé město, 2012, s. 65 a 138.  
110 KITTLOVÁ, Markéta. Promyšlený chaos stropů. iLiteratura [online]. 2012 [citováno 11. 8. 2020]. Dostupné 

z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/30995/brabcova-zuzana-stropy. 
111 KANDA, Roman. Mezi skutečností a uměním. In: Tvar, 2013, č. 10, s. 3. 
112 BRABCOVÁ, Zuzana. Stropy. Brno: Druhé město, 2012, s. 68.  

http://www.iliteratura.cz/Clanek/30995/brabcova-zuzana-stropy
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6. Realizace nespolehlivého vyprávění 

Při popisu realizace nespolehlivého vyprávění v analyzovaných titulech vycházíme ze 

zmíněných 14 signálů vypravěčovy nespolehlivosti, které definoval Ansgar Nünning                          

(viz s. 16–17), a z teorie Jamese Phelana a Mary Patricie Martinové o šesti typech 

nespolehlivosti (viz s. 16). V případě románu Do tmy budeme pracovat také s pojmem místa 

nedourčenosti Romana Ingardena (s. 18). U Houbařky a Stropů narazíme na problematiku 

vymezení hranice nespolehlivého vyprávění a strategie vyprávění.  

 

6. 1 Lapači prachu  

 

6. 1. 1 Signály vypravěčovy nespolehlivosti  

Pro vypravěčku Annu z Lapačů prachu je z hlediska teorie Phelana a Martinové nejtypičtější 

chybné podávání informací. S tímto bodem také úzce souvisí první signál vypravěčovy 

nespolehlivosti zmíněný Nünningem – vypravěč uvádí narativní informace, jež si navzájem 

odporují. V případě Anny jde o koexistenci odlišných verzí jedné události. Anna se k jejich 

vytváření uchyluje, pokud popisuje velmi osobní zážitky, které jsou většinou spojené s pocitem 

viny. Předkládá několik různých verzí úmrtí otce, tři možnosti seznámení s Jakubem a třikrát 

se zmiňuje o těhotenství a potratu.   

Anna nejprve k možné násilné smrti otce jen tak mimochodem poznamenává, že ji zavinila 

její matka. Následně je smrt jen nastíněna z perspektivy třetí osoby jako Annina vzpomínka, 

nebo dokonce halucinace, tentokrát bez jasného určení viníka: „Anna stojí v obyváku, v němž 

nestála už skoro dvacet let […]. ‚Cos to provedla?‘ říká otec. Anna se lekne, ačkoli si říká, jistě, 

kdo jiný to mohl být, kdo jiný než ty, lekne se, avšak nikoli z toho důvodu, který vás napadne 

jako první, ne ne ne, z toho důvodu ne, ne proto, že její otec je přece mrtvý a náhle před ní stojí. 

Ne, proto ne, ale proto, že se na ni její otec podíval. Anna ustoupí o dva kroky zpět a sleduje 

rukojeť kadeřnických nůžek, která otci trčí z krku.“113 O několik stran později Anna jako 

spolupachatelka otevřeně popisuje průběh vraždy. V líčení způsobu bodnutí se ale neshoduje 

s první verzí: „A o pár minut později jsem ho sledovala ve dveřích, jak nehnutě spí v obleku na 

gauči, […] a v kapse od tepláků mě řezaly matčiny nůžky do stehna, […]. Trefila jsem se na 

místo, ze kterého by otec nejspíš ani nevykrvácel, ale moje matka, co mě nad otcem našla, ‚Cos 

to provedla, Anno?‘, to za mě dořešila polštářem. Protože kdyby otec přežil, kdyby přežil, řek 

by, že jsem ho chtěla zabít. Tak to bylo.“114 Následně však Annino přiznání zpochybňuje 

 
113 FAULEROVÁ, Lucie. Lapači prachu. Praha: Torst, 2017, s. 188.  
114 Tamtéž, s. 211.  
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vypravěč (viz další podkapitola): „Sleduju ji ukonejšenou vlastním přesvědčením, že 

vzpomínka na to, jak vzala nůžky a bodla, přesvědčením, které jí vydrží snad až do smrti, snad 

není příliš vzdálená, přesvědčením, že tahle vzpomínka, která vybublala z kanalizace její 

paměti, je ta pravá, ta skutečná. […] Jediné, co si neodpustím je nevinná poznámka, že to 

všechno mohlo být taky trochu jinak. Znáte Annu, ne? Jak si ty věci pomotává, chudinka.“115 

Anna nejprve tvrdí, že se s Jakubem potkala na nákupu, dalšími dvěma místy seznámení jsou 

zastávka a kino.116 Také se dvakrát zmiňuje o těhotenství a následném potratu, následně ale 

popírá, že by někdy byla vůbec těhotná.117 

V narativu se několikrát objevuje fiktivní adresát, jde tedy o případ sebereflexivního 

vyprávění. Nabízí se i druhá možnost – jedná se o signál vypravěčovy nespolehlivosti                                 

– vypravěč navazuje kontakt se čtenářem za účelem získání jeho sympatií. Nelze však tvrdit, 

že by ve všech případech šlo o získávání sympatií, ať už k Anně nebo k jiné postavě. Čtenář je 

spíš směřován k tomu, aby se vžil do líčených emocí a do popisovaných situací, nebo jde                                     

o prostředek navození kontaktu mezi ním a vypravěčkou. („A tak vás to po čase začne nějak 

nudit. Přestanete se třást strachy, přestanete si hlodat nehty z nervozity […]“118; „Představte si 

to – představujete si to? – celým pokojem se rozléhá Roy Orbison a jeho Crying,                                 

[…]. Jakubovy silné ruce vás obemykají, […]“119; „Protože kompromis je dospělá věc                         

a manželství je dřina. Dovolte, abych si ublinkla.“).120 

Co se týče dalších signálů vypravěčovy nespolehlivosti souvisejících s jazykovou výstavbou 

textu, velmi často se setkáváme se signály subjektivizace a expresivity (např. vulgární výrazy). 

Pro syntax je typické opakování, parcelace, vysoká frekvence vložených vět a častá přerušení. 

Eliška J. Juříková v recenzi Lapačů prachu v Hostu dokonce zmiňuje, že se román přibližuje 

filmu, protože autorka využívá techniku montáže a rychlého střihu.121 Abychom co nejvíce 

přiblížili syntaktickou rovinu, uvádíme následující příklad: „Je to přesně to místo tady, tady u 

stěny, kam už nedosahuje běhoun s tradičním béžovým vzorem a velkým ornamentem do tvaru 

kosočtverce v jeho středu, takový ten běhoun, co měly v bytech paničky továrníků z filmů pro 

pamětníky. Jeho pocuchané třásně mě šimrají na stehnech. Cvak-cvak. Přesně takhle tu chvíli 

sedím […]. V jedné ruce kovový zapalovač, […]. Je na něm z malých bílých kamínků vysázená 

lebka, no, některé kamínky už vypadaly. A popelník je malý kovový […]. A portské obvykle 

 
115 FAULEROVÁ, Lucie. Lapači prachu. Praha: Torst, 2017, s. 217. 
116 Tamtéž, s. 26, 45, 89 a 133.  
117 Tamtéž, s. 152, 157 a 231. 
118 Tamtéž, s. 9.  
119 Tamtéž, s. 146.  
120 Tamtéž, s. 41.  
121 JUŘÍKOVÁ, Eliška F. Vyprávění jako nástroj k uchopení rozporuplnosti ženského světa. In: Host, 2018, č. 4, 

s. 57.  
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upíjím ze sklenky […].“122 O opakování píše autorka i v paratextu na konci knihy. Uvádí, že 

kniha vznikla za vydatného přispění funkce repeat a skladby Time Lapse od Michaela Nymana.  

 

6. 1. 2 Anna a „její vypravěč“ 

Největší část příběhu vypráví Anna, zároveň se však v Lapačích prachu objevuje postava 

vypravěče a spolu s ním již zmíněné změny perspektivy (využití 3. osoby místo osoby první, 

viz s. 13). Postava vypravěče, která nahlíží příběh z odstupu, ale zároveň v něm také vystupuje, 

nedá se však říct, že se nachází na stejné úrovni jako ostatní postavy123, se největší měrou podílí 

na usvědčení Anny z její nespolehlivosti. Role vypravěče jsou následující – v některých 

případech „ztělesňuje“ postavu, několikrát s Annou přímo interaguje a především pronáší 

metanarativní výpovědi o její nevěrohodnosti (jedná se o další ze signálů nespolehlivosti 

definovaný Nünningem).  

Vypravěč v roli postavy glosuje události v Annině životě, nejprve jsou jeho poznámky 

neutrální, místy se o Anně vyjadřuje až posměvačně: „A lampa s červeným stínidlem […], po 

které se znovu natahuji, abych ji rozsvítila, protože na město sedla tma, jak říká můj vypravěč, 

[…].“124 „Mohla jsem ji naprosto snadno neslyšet, pomyslí si Anna, ale skutečnost je taková, 

že svou sestru slyšela velice zřetelně. Řekla jí: jsi jí vážně podobná. Přehluším to další salvou 

nevkusného smrkání. Ale nepřehlušíš, chechtá se vypravěč.“125 

Mezi Annou a vypravěčem dochází k několika promluvám, kdy jeden na druhého reaguje, 

ale dál už se rozhovor nerozvine: „Dozvuky léta byly tytam, říká vypravěč, léto si strč do prdele 

i s dozvukama, říkám já.“126 „Zeptala jsem se vypravěče opírajícího se zadkem o kapotu auta 

zaparkovaného pod lampou. Vidím ho, ale nevím, jak vypadá, mizí mi to z hlavy                                               

o mikrosekundu později, než se do ní zapíše.“127 

Vypravěč zpochybňuje nejprve fakt, že Anna měla pohlavní styk s náhodným mužem z baru: 

„ ‚Anno?‘ ozvalo se mi u ucha šeptem. Mlčela jsem a čekala. […] ‚Hej, Anno, s nikým ses 

nevyspala. Jen jsi chtěla, aby to byla pravda,‘ ozvalo se ještě blíž. Cítila jsem, jak se mi naježila 

kůže podél páteře. ‚A tak jsi tomu uvěřila,‘ zasmál se vypravěč.“128 V poslední kapitole rozvíjí 

vypravěč úvahy o pravdě o smrti Annina otce a o Annině případné nevině. Zpochybňuje Anniny 

 
122 FAULEROVÁ, Lucie. Lapači prachu. Praha: Torst, 2017, s. 13.  
123 Vypravěč jako postava se totiž dostává do kontaktu pouze s Annou, je tedy možné, že je jenom výtvorem její 

fantazie. Nedochází k žádným promluvám mezi ním a ostatními postavami. Anna má v jednu chvíli dojem, že ho 

vidí a mluví na něj. Zrovna přítomný psycholog Kavi nechápe, koho Anna oslovuje (viz Faulerová, 2017: 176).  
124 FAULEROVÁ, Lucie. Lapači prachu. Praha: Torst, 2017, s. 15.  
125 Tamtéž, s. 75.  
126 Tamtéž, s. 17.  
127 Tamtéž, s. 176.  
128 Tamtéž, s. 119.  
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vzpomínky, podle něj si Anna podíl na jeho smrti sama před sebou vymyslela, aby její život 

byl aspoň nějakým způsobem zajímavý: „[…] ještě nějakou dobu se bude trápit tím, jak to, že 

si z toho dne, krom modlitby u otcova těla nic nepamatovala, aniž by ji napadlo, že nebylo, co 

si pamatovat, že šla spát.“129 Vypravěč své přemítání nad Anninou věrohodností zakončuje 

otřesením vlastní spolehlivostí: „Třeba to takhle bylo, ale třeba ne, a vy jste se nechali zmást 

stejně jako ona, vždyť co jsem vlastně já, abyste mi věřili.“130 

Rovněž sama Anna se usvědčuje z nespolehlivosti. Nechává se slyšet, že s oblibou lže                               

a psychologovi Kavimu se svěřuje, že se ve svém chronickém lhaní ztrácí a už ani neví, kým 

ve skutečnosti je.131 

K promyšleným změnám perspektivy vyprávění zmíněným na začátku podkapitoly dochází 

většinou v případech, kdy se Anna snaží distancovat od popisovaných událostí, neboť se stydí 

za to, jak se v těchto situacích zachovala, nebo pro ni znamenají doposud nevyřešené trauma. 

Jde např. o pokažený vztah s Jakubem (scéna, ve které se Anna nepokrytě přiznává                                                            

k nevěře132) a opět o jednu z verzí otcova úmrtí.  

 

6. 2 Do tmy 

 

6. 2. 1 Signály vypravěčovy nespolehlivosti  

Vypravěčka Do tmy Anna Bartáková se nejčastěji dopouští nedostatečného podávání 

informací (vycházíme z teorie Phelana a Martinové). Pokud jde o rozsáhlejší vynechávání, 

budeme chybějící skutečnosti označovat jako místa nedourčenosti a podrobně se jim budeme 

věnovat v následující podkapitole. Nedostatečné podávání informací z části způsobuje Annina 

psychická, a možná dokonce i fyzická závislost na sběru bylin, jež je v textu všudypřítomná 

(„Svrbí mě ruce, musím začít trhat.“133, nebo „Pozoruju svoje ruce, jak se natahují nahoru do 

větví, a najednou je nemůžu vydržet. Mám chuť se otřepat, zatřást s nimi a někam je vyhodit, 

smést ten pocit pryč.“134). I když Anna zrovna nesbírá, skoro neustále o sběru přemýšlí                                   

a plánuje si ho. Všechno ostatní vnímá jako nežádoucí rozptýlení, případně se ani na nic jiného 

nedokáže plně soustředit (např. na překládání: „Pak pracuju dál. V pozornosti ale místy 

polevuju, protože se v duchu těším na třetí přestávku. Tu lipovou. Nepůjdu nikam daleko, 

 
129 FAULEROVÁ, Lucie. Lapači prachu. Praha: Torst, 2017, s. 218.  
130 Tamtéž.  
131 Viz tamtéž, s. 32 a s. 213. 
132 Viz tamtéž s. 102–103. 
133 BOLAVÁ, Anna. Do tmy. Praha: Odeon, 2015, s. 51.  
134 Tamtéž, s. 130.  
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jenom zkontrolovat jednu menší lípu za rohem u kapličky.“135). Ještě než Anna přestane 

překládat úplně a hned po podání výpovědi si neodpustí trhání měsíčku lékařského v pražském 

parku136, omylem použije už hotový překlad jako podklad na sušení bylin.137 Mezilidským 

vztahům s příbuznými a ostatními obyvateli maloměsta se Anna věnuje okrajově. Bývalý 

manžel Vašek by se k ní rád vrátil, Anna ale nedokáže ustoupit ze svých priorit a nechce 

dopustit, aby ji někdo rozptyloval od sběru (viz také dilema mezi starostí o sestřenici Marcelu 

a stihnutím otevírací doby výkupny: „Prozření svírá u srdce, dnes je úterý! Prošvihla jsem 

výkupnu a taky ráno toho Diviše. […] Otevírám dveře, balancuju na kole a pak to vyrovnávám, 

držím pytel na řídítkách a šlapu. Musím to stihnout. Od Marcely ze dvora se na ulici ozývají 

pravidelné údery a pak jeden hlasitý výkřik. […] Je to tak jasné, praštila se do ruky, bude mít 

zlomený prst a do Itálie nepojede, ale já to s ní budu řešit až za půl hodiny. Teď šlapu jako                                

o život a vím, že to množství mi za to ani nestojí, ale nemůžu si pomoct, vnitřní klid je třeba 

hasit skutky, a ne čekáním. A do příštího úterý bych se roztříštila.“138).  

Co se týče signálů nespolehlivosti zmíněných A. Nünningem, Bartáková má zjevně omezené 

kognitivní schopnosti – trpí výpadky paměti. Nepamatuje si, jak si zranila dlaň: „Přesličkové 

třísky se dají nějak vyřešit, ale jak jsem přišla k tomu hlubokému zářezu uprostřed pravé dlaně? 

Ještě teď z toho teče krev a barví vodu kolem vlasů.“139 Anna se zraněním nejde k lékaři, rána 

se postupně zanítí, komplikuje sběr a do konce románu se nevyléčí. Bartáková se ještě 

několikrát snaží marně vzpomenout, jak ke zranění přišla, pouze konstatuje, že za to přece 

nemůže přeslička.140 Postupně ho nepřímo a nejasně spojuje s návštěvou tchána (viz další 

podkapitola): „Nikdo se nesmí dozvědět, jak velké neštětí svírám v dlani. Prosakuje to skrz 

obvaz a bije do očí. Ale já to musím skrýt.“141 Přemýšlí, zda jí nezůstal v ruce kus zlomených 

nůžek.142 Na přesnou příčinu zranění Anna nikdy nepřijde. 

Další výpadky paměti hraničí s paranoidními stavy. Bartáková se vyděsí, že ji někdo zamkl 

v domě, nakonec si uvědomí, že to byla ona sama, přestože nikdy nezamyká („Srdce mi zastaví 

a pak se rozjede na dvě stě procent. Tohle by chtělo třezalku. To jsem jako zamkla já? Proč 

bych to dělala?“143). Specifický je nejrozsáhlejší výpadek paměti spojený s halucinací. Anna 

usíná, ale vyruší ji šustění a kroky na půdě. Za dne pak noční zvuky považuje za směšný blud 

 
135 BOLAVÁ, Anna. Do tmy. Praha: Odeon, 2015, s. 60.  
136 Viz tamtéž, s. 74–76.  
137 Viz tamtéž, s. 62.  
138 Tamtéž, s. 135–136.  
139 Tamtéž, s. 53.  
140 Viz tamtéž s. 59 a 79.   
141 Tamtéž, s. 90.  
142 Viz tamtéž, s. 99.  
143 Tamtéž, s. 179.  



37 

 

a následně se k nim ale sama přiznává. Jde o jediný případ usvědčení vypravěčky ze lži, a tedy 

i z vlastní nespolehlivosti: „Uvědomila jsem si jednu věc. Všechno, co se kdy odehrálo na půdě, 

mám na svědomí já. Každý zvuk a pohyb patřil mně.“144 

Jak již bylo zmíněno dříve, Hrabal a Foniková upozorňují, že nestabilní psychický stav 

vypravěče nemusí být automaticky znakem jeho nespolehlivosti. Přesto zmíníme, že Anna 

Bartáková si i přes své absolutní zaujetí sběrem uvědomuje, že není psychicky v pořádku. 

Kromě obecnějších tvrzení („Kdo sbírá byliny, přirozeně nestíhá a psychicky chřadne.“145 146)                                         

a zmínky o nepříčetné mysli při sbírání v srpnu Anna po dramatickém odchodu od tchána 

konstatuje, že její myšlení zase patří jí samotné. Také není schopná rozumného                                         

a neagresivního přístupu k doktoru Divišovi, vidí v něm zástupce všech lidí, jež jí brání ve 

sběru.147 Annina psychická nestabilita, kterou si čtenář neuvědomuje hned od začátku příběhu, 

přispívá k utváření dojmu, že se jedná o nespolehlivé vyprávění. Špatný psychický stav 

vypravěčky však není sám o sobě signálem nespolehlivého vyprávění.  

Kryštof Špidla v recenzi v Hostu píše, že Bolavá dovedně využívá principů nespolehlivého 

vyprávění a tyto principy konkretizuje jako vypravěččinu ztrátu jasného vědomí 

v exponovaných místech děje a bludy, jimiž Anna Bartáková občas trpí.148 Obě skutečnosti se 

také nachází na ose vědění/vnímaní Phelana a Martinové. Jedná se o chybné a nedostatečné 

vnímání. Chybné vnímání se u Anny objevuje při halucinogenních stavech. Anna se stylizuje 

do víly, jež umí chodit po vodě a které k nasycení stačí trocha šťávy z květů („Mně to taky nedá 

a zkouším z malé trubičky vysát sladkou šťávu. Někde už je vypitá, ale v některých tlamičkách 

ji stále nikdo neobjevil. A protože jsem víla, brzy mám dost a musím přestat.“149). Anna si své 

pokřivené vnímaní skutečnosti částečně uvědomuje. Z okna pozoruje svou sestřenici Milušku, 

ale než k ní stihne dojít, Miluška na zahradě už není: „Byla tady vůbec? Přece jsem si to 

nevymyslela. Nedokážu si představovat takové věci! Vznášel se sice kolem ní zvláštní opar                          

a pohybovala se jako ve snu! Ale byla to pravda!“150 Jiné halucinace už Anna tak rozsáhle 

nekomentuje. Jde například o levitující kameny u brodu přes řeku; kočku, která padá z ořešáku, 

ale před dopadem na zem se rozplyne a modrou krev vytékající z rány v dlani.151  

 

 
144 BOLAVÁ, Anna. Do tmy. Praha: Odeon, 2015, s. 226.  
145 Tamtéž, s. 65.  
146 Tomuto výroku se přibližuje i motto knihy, citát Anny Bartákové: „Sbírání bylin ve velkém není pro slabší 

povahy.“ 
147 Viz BOLAVÁ, Anna. Do tmy. Praha: Odeon, 2015, s. 27, 50 a 143.  
148 ŠPIDLA, Kryštof. Próza obsedantně kompulzivní. In: Host, 2015, č. 9, s. 86.  
149 BOLAVÁ, Anna. Do tmy. Praha: Odeon, 2015, s. 143 a 117.  
150 Tamtéž, s. 180.  
151 Viz tamtéž, s. 139, 183 a 201.  
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6. 2. 2 Místa nedourčenosti 

U dvou případů nedostatečného podávání informací budeme zároveň pracovat i s pojmem 

místa nedourčenosti R. Ingardena a jeho spojením s nespolehlivým vyprávěním,                                    

o kterém se zmiňuje W. Iser. Jedná se o Anninu nikde nepojmenovanou nemoc a setkání 

s tchánem. Přestože nedourčenost je nesporně přirozenou součástí mnoha textů vyprávěných 

spolehlivě, dovolujeme si tvrdit, že tato dvě místa nedourčenosti v románu Do tmy díky své 

rozsáhlosti a opakovanému kroužení kolem nich (ale zároveň nikdy definitivnímu objasnění) 

napomáhají vytváření nespolehlivosti. Annina nemoc se postupně zhoršuje, přidávají se další 

příznaky. K návštěvě tchána se sama Bartáková několikrát vrací a jeho smrt komentují i další 

postavy.  

Annina nemoc je poprvé zmíněna už na první straně románu, Bartáková pak poznamenává, 

že jí trpí už druhý rok. Projevuje se motáním hlavy, s postupem času se přidává nechutenství, 

nekonkretizované slabosti, píchání za očima, modrání noh a dalších částí těla, padání vlasů, 

zvracení, občasné horečnaté stavy, různorodé bolesti hlavy a dvojité vidění.152 Anninu diagnózu 

se nedozvíme, dlouhodobě se odmítá podrobit lékařským vyšetřením. Můžeme  spekulovat, zda 

nemoc není způsobená infikovaným klíštětem.153 Zdá se však, že místní doktor Diviš (jež má 

poměr s Anninou sestřenicí Miluškou, která pracuje v lékárně a vydává načerno Anně léky) ji 

možná zná: „Co by mi asi Miluška dala na ten zářez? A kdyby věděla o těch padajících vlasech? 

Je to těžké, zkusily jsme už leccos. Mohlo mě napadnout, že i mě vlastně za jejími zády cíleně 

léčí Diviš. Psal léky bez prohlídek nejrůznějším lidem, to dělají všichni doktoři, ale poslední 

dobou to u mě bylo jiné. Všechno bylo záměrné. Pokusy a omyly, všechno pečlivě 

konzultované s klinikou. A najednou už nic? Že by pan doktor změnil diagnózu? Nebo si to 

vymýšlím?“154 O vážnosti nemoci svědčí Miluščino i Divišovo přesvědčování, aby se Anna 

nechala co nejdřív hospitalizovat.155 Celá situace nabývá ještě neurčitějších obrysů, když Anna 

krátce před smrtí onemocnění popírá a tvrdí, že celý problém spočíval v tom, že ji „bolely 

vlasy“.156 

Další vzájemně související místa nedourčenosti – návštěva tchána v domově důchodců 

pravděpodobně spojená s jeho vraždou a následující zmínky o způsobu jeho smrti – jsou z části 

zapříčiněné již zmíněným nedostatečným vnímáním vypravěčky, které může být způsobeno 

prožíváním emočně náročné situace: „Tchán se nahne ke kraji stolku a něco hledá v hromadě 

 
152 Viz BOLAVÁ, Anna. Do tmy. Praha: Odeon, 2015, s. 19, 24, 36, 39, 53, 58, 91, 99 a 132.  
153 Viz tamtéž, s. 152.  
154 Tamtéž, s. 91.  
155 Viz tamtéž, s. 110.  
156 Tamtéž, s. 203.  
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starých novin. […] Je to katalog rakví. […] ‚Sám to nedokážu a ty mě nenávidíš,‘ řekne ještě                          

a pak se navzájem prohlížíme. Zatočí se mi hlava. […] Otevírám tašku a dívám se, jaké jsou 

v ní dnes nůžky. […] Já nemůžu ani polknout, potřebuju vodu, nebo přestanu dýchat! Třesoucí 

se ruce schovávám za záda, ale on naléhá a chce nůžky vidět ještě jednou. Podlomí se mi kolena 

a svezu se na zem. Před očima mám tmu a v hlavě pichlavou bolest. Vidím tchánův zářící obrys, 

roztahuje ruce a z jeho těla uniká do tmy modrá mlha. Štípe jako vzduch kolem a je cítit smrtí. 

[…] Teď se to musí povést. Nechám ho trpět a přitlačím. […] Jsme trosky na pokraji sil, které 

se sice nemohly vystát, ale rozloučily se mimořádným způsobem.“157 Nikde v textu není ale 

potvrzeno, že se Anna skutečně dopustila vraždy. Anna se však následně diví, proč má košili 

od krve („Sváteční košile je na vyhození. Tohle nesmí nikdo vidět, pomyslím si a v hlavě mě 

zabolí. Proč by nemohl? zeptá se mě pak jiné mé já nahlas a podívá se do zrcadla.“158) a proč 

ode dne návštěvy postrádá jedny z nůžek.159 K události se vyjadřují i ostatní postavy, dochází 

tak k její konkretizaci, ale vzápětí Anna jejich vyjádření zpochybňuje. Diviš Anně oznámí, že 

se tchán sám bodl do břicha. Marcela před odchodem na pohřeb Anně řekne, že se jí nediví, že 

by „to“ také udělala. Ale když odejde, tak se Anna ve vnitřním monologu sama sebe ptá, co 

Marcela mohla myslet. A nakonec Vašek tvrdí, že nevěří, že by si jeho otec dovedl sám ublížit. 

Anna celou záležitost uzavírá tím, že si ji pamatuje jen částečně.160 

 

6. 3 Houbařka 

 

6. 3. 1 Signály vypravěčovy nespolehlivosti  

Už po několikáté poukazujeme na tvrzení Hrabala a Fonikové o zavádějící souvislosti 

nespolehlivosti a psychického stavu vypravěče, ale přesto se zmíníme o psychickém stavu Sáry 

Tiché. U Anny a Anny Bartákové je jejich patologičnost pouze nejednoznačně načrtnuta a na 

žádném místě není zmíněna diagnostikovaná psychická porucha, avšak v případě Sáry se na 

jednu stranu setkáváme s diagnostikovaným psychickým onemocněním a na druhou stranu 

s jeho popřením vypravěčkou. Nedovolujeme si však s jistotou tvrdit, že tento rozpor by mohl 

být signálem vypravěčovy nespolehlivosti – vypravěčova sebeprezentace neodpovídá tomu, jak 

o něm mluví či smýšlejí ostatní postavy (vycházíme opět z Nünningovy teorie). Je totiž možné, 

že na problematiku nahlížíme spíš z faktické stránky, která spadá do strategie vyprávění, než 

 
157 BOLAVÁ, Anna. Do tmy. Praha: Odeon, 2015, s. 47–48.  
158 Tamtéž, s. 91–92.  
159 Viz tamtéž, s. 53 a 80.  
160 Viz tamtéž, s. 88, 100 a 214.  
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z pohledu analýzy textu. Pravděpodobně se tedy nacházíme na hranici nespolehlivého 

vyprávění a strategie vyprávění (viz následující kapitola).  

Nejprve předložíme perspektivu vypravěčky. V přítomné linii vyprávění trpí nespavostí, 

pobírá invalidní důchod, dojíždí na pravidelné kontroly u psychiatričky, která jí předepisuje 

risperidon161, tedy antipsychotikum používané na léčbu schizofrenie nebo bipolární poruchy.162 

Sára však medikaci nedodržuje, nevidí k tomu důvod – „Já to zvládnu, byla jsem si naprosto 

jistá, nepotřebuju doktory ani prášky, jsem přece úplně v pořádku.163 Diagnózu by podporoval 

fakt, kdyby Sára trpěla halucinacemi nebo měla nějak poškozené vnímání, k čemuž víceméně 

nedochází. Například chybu při určování hub lze spíš přisoudit únavě („Nemohla jsem si je 

poplést s vrhavkou? Znovu jsem si v hlavě vybavila, jak držím houbu za klobouk a otáčím ji 

před očima. Barva nebyla tak sytě červená jako u vrhavky, musela to být jedlá holubinka, to 

bych nepopletla. Nebo přece?“164)  

Ostatní postavy na Sářin psychický stav takto nenahlíží. Kolem přesné diagnózy se neurčitě 

krouží. Objevuje se až skoro na konci příběhu v lékařské zprávě („Dg. F23.3 akutní psychotická 

porucha.“165). Otec a matka sice Sáru na psychiatrii odvezou, avšak jejich úhel pohledu na 

případnou nemoc úplně chybí. Nabízí se pouze Sářino vysvětlení: „Zbýval jen deus ex machina, 

vyšší moc, která mě z toho vytáhne. A proto mě zavřeli sem, do blázince, aby mě z toho dostali. 

Ve skutečnosti ale potřebovali alibi sami pro sebe.“166 

 

6. 3. 2 Hranice nespolehlivého vyprávění a strategie vyprávění  

V této kapitole navážeme na kapitolu o způsobech vyprávění, ve které jsme se zabývali 

přítomnou a retrospektivní linií vyprávění. Dále se pokusíme do analýzy zapojit i dva z typů 

nespolehlivosti podle Phelana a Martinové – nedostatečné podávání informací a chybné 

podávání informací. Předmětem analýzy, ve které se tedy budeme pohybovat na hranici 

strategie vyprávění a nespolehlivého vyprávění, bude Sářino možné znásilnění, kterého se 

pravděpodobně od jejích desíti let opakovaně dopouštěl její otec.  

Znásilňování ze strany otce se díky postupnému propojení dvou linií vyprávění ukáže jako 

příčina Sářiných psychických problémů. Poprvé jako samotné slovo je však explicitně zmíněno 

 
161 Viz HANIŠOVÁ, Viktorie. Houbařka. Brno: Host, 2018, s. 36 a 132–134.  
162 Podle příbalového letáku léku, který je dostupný z: https://vipharm.cz/repository/pil_spc/risperidon-vipharm-

1-mg-pil.pdf [citováno 8. 8. 2020]. V letáku je schizofrenie popsaná porucha, kdy můžete vidět, slyšet nebo cítit 

věci, které nejsou skutečné, věřit věcem, které nejsou pravdivé nebo se cítit neobvykle podezřívavě nebo zmateně. 
163 HANIŠOVÁ, Viktorie. Houbařka. Brno: Host, 2018, s. 37.  
164 Tamtéž, s. 230.  
165 Tamtéž, s. 281. (Pozn. F23. 3 Jiné akutní psychické poruchy převážně s bludy, do této skupiny spadá 

schizofrenie.)  
166 Tamtéž, s. 265.  

https://vipharm.cz/repository/pil_spc/risperidon-vipharm-1-mg-pil.pdf
https://vipharm.cz/repository/pil_spc/risperidon-vipharm-1-mg-pil.pdf
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až ve vypravěččině vnitřním monologu několik stran před koncem knihy („Stále jsem byla 

napěchovaná slovy, který pro mě byla příliš těžká, znásilnění, soud, trest, ale ta slova ve mně 

uvízla, nechtělo se jim ven.“167). K domněnce o nedostatečném podávání informací nás vedlo 

velké množství náznaků vedoucích čtenáře k přesvědčení, že ke znásilnění došlo. Na žádném 

místě textu však nenajdeme očividné ujištění. Retrospektivní líčení traumatu začíná Sářinými 

neodůvodněnými poznámkami o rodinné situaci (Např. „Vypadají jako šťastná rodina.                                    

A kdybych se tenkrát nenarodila, možná to tak mohlo zůstat.“168 nebo „Všechno si vysvětlíme, 

popláčeme si spolu a nad minulostí mávneme rukou. To, co se stalo, bylo jen obyčejné 

nedorozumění, krátká epizoda, která se dá vyzmizíkovat.“169) a dalšími neexplicitními 

narážkami („A nakonec doputuju až do Dvorců o patnáct let zpátky a prožiju si ve snu nanovo 

všechno, co se v mé posteli před patnácti lety odehrálo. Je mi necelých deset. […] Tepání 

v uších naráží do polštáře. Na čele mi vyraší kapičky studeného potu.“170 nebo „Jako by tu otec 

byl pořád se mnou. Tři roky po jeho smrti mě měl stále v moci. Stál za mnou, držel mě za 

ramena a tlačil mě k židli. Pusť mě! Už na mě nikdy nesahej! Nech mě být!“171). Následuje 

nepříliš konkretizovaný retrospektivní popis události: „Najednou mě však ze spánku něco 

vytrhlo. Uslyšela jsem něčí zakašlání. Znělo povědomě. Ale kolem byla stále tma. Tehdy za 

mnou do pokoje přišel poprvé. Moje dětství oné noci skončilo.“172). 

O chybném podávání informací jsme uvažovali, protože celá problematika je nahlížena 

pouze z perspektivy Sáry. Sára se ale nikde neusvědčuje z toho, že by o svém traumatu lhala, 

tím pádem se tedy bude jednat spíše o autorčinu záměrnou strategii vypravování a o součást 

hry se čtenářem. Jediný možný případ usvědčení z nespolehlivosti se vyskytuje v jejím vnitřním 

monologu při hospitalizaci kvůli zánětu ledvin: „Vztek ze mě začal pomalu vyprchávat. 

Napadlo mě, že stačí, abych mlčela. Abych dělala, že se vůbec nic nestalo, možná to tak 

skutečně bylo, celé to byl jen příliš živý sen.“173 Ostatní postavy nikdy nepotvrdí, že by 

k události došlo. Ani v případě, kdy Sára matku i otce přímo konfrontuje: „ ‚Pořád se musím 

vracet k tomu, co se tenkrát stalo…‘ pokračovala jsem. ‚Co mi tenkrát udělal.‘ Kývla jakože 

rozumí. […] Zahlédla jsem letící klíče, dopadly těsně do dřevěné mísy na komodě pod 

zrcadlem. Takhle to bylo vždycky, nejdřív klíče, potom táta. […] ‚Půjdeš do vězení,‘ 

zopakovala jsem a pak ještě jednou do třetice všeho dobrého, ‚není to promlčený, zjistila jsem 

 
167 HANIŠOVÁ, Viktorie. Houbařka. Brno: Host, 2018, s. 289.  
168 Tamtéž, s. 31.  
169 Tamtéž, s. 25.  
170 Tamtéž, s. 104.  
171 Tamtéž, s. 211.  
172 Tamtéž, s. 96.  
173 Tamtéž, s. 290.  
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si to, jdeš sedět.‘ Otočila jsem se na matku, aby mě podpořila, ale ta sjela pohledem stranou. 

Měla kalné, vodnaté oči. ‚Tak už se pustíme do jídla, ne?‘ prohlásila pološeptem.“174 

 

6. 4 Stropy  

 

6. 4. 1 Signály vypravěčovy nespolehlivosti  

V případě vypravěčky Stropů Emy Černé uvažujeme o její možné nespolehlivosti kvůli 

existenci pravděpodobně vymyšlené postavy jejího bratra Petra Popela. Podle teorie Phelana          

a Martinové se tedy vypravěčka dopouští chybného podávání informací. Budeme analyzovat 

pasáže o Popelovi, které vypráví Ema, ale i ty, jež vypráví Popel jako intradiegetický vypravěč 

a Ema v některých z nich vystupuje jako postava.  

První pasáž vyprávěnou Popelem, uvádí Ema, jako kdyby šlo o záznam události z jeho 

života, který se rozhodla zprostředkovat (dá se tedy uvažovat o tom, že v této chvíli Popela 

sama definitivně stvořila, přestože se o něm poprvé zmiňuje ještě krátce předtím): „Rychle 

vyndám ze stolku čtverečkovanej sešit od Rybky. Tady jeden neví, co se stane v příštím 

okamžiku. Musím zaznamenat, co mi nebylo dopřáno vypovědět: tu dávnou prekérní událost, 

která potkala Popela.“175 Po konci pasáže Ema blok odloží. V částech textu, kdy je vypravěčem 

sám Popel, se postupně objevují náznaky vypovídající o tom, že Popel nepatří mezi živé: 

„Máma mi dala na cestu do světa pár šperků po babičce, abych měl co do začátků. Mám je 

doteď – ne že bych se snad tak skvěle uměl o sebe postarat, ale prostě jsem nic nepotřeboval. 

Bylo mi jedno, kde spím a co jím, a necítil jsem zimu.“176 „A pak, vskrytu jsem byl přesvědčen, 

že jsem se nenarodil jako ostatní, nýbrž jsem přišel na svět nějakým neobvyklým způsobem, 

[…] nebo že jsem dokonce vznikl z hlásky, […] – bůhví proč jsem si byl jist, že je to hláska 

Ch.“177 „[…] vzhledem k tomu, že jsem se nenarodil, nemohl jsem logicky vzato ani zemřít.“178 

„Ovšemže byla moje tvář halabala poskládaná z bezpočtu nahodile posbíraných rysů, ale 

přesto, nebo právě proto mi připadala krásná.“179 Popel jako intradiegetický vypravěč tímto 

způsobem tedy usvědčuje vypravěčku z její nespolehlivosti, přestože to nečiní tak explicitním 

způsobem jako postava vypravěče v Lapačích prachu. Ema tvrdí, že Popel obývá strop jejího 

pokoje180, tudíž ho spojuje se svými halucinacemi, jež se jí na stropě zjevují. Zároveň vychází 

 
174 HANIŠOVÁ, Viktorie. Houbařka. Brno: Host, 2018, s. 287–289.  
175 BRABCOVÁ, Zuzana. Stropy. Brno: Druhé město, 2012, s. 47.  
176 Tamtéž, s. 88.  
177 Tamtéž, s. 89.  
178 Tamtéž, s. 91.  
179 Tamtéž, s. 94.  
180 Viz tamtéž, např. s. 82–83.   
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najevo, že ho nemůže vidět nikdo jiný než ona sama („Gizela se ani nepohnula a pozorovala 

strop. Určitě tam neviděla to co já, mého ztraceného a znovu nalezeného bratra, ruce a tvář 

samý strup od lepidla.“181).  

Na druhou stranu o Popelovi píše Rybka v dopise Emě jako o strýci, který ji zve k sobě domů 

k moři, a další informace přesně odpovídají těm, jež byly popsány v Eminých snových stavech. 

Součástí předcházejícího popisu těchto stavů ale byl také následující Emin výrok: „Ema zkrotla. 

Vší silou tiskla dlaně na dno, a když mi je nastavila, rýsoval se na nich vzorek mříží.                                                   

‚Co když… se nám to jenom zdá?‘ “182 Také umírající otec Emy se zmiňuje o svém synovi 

Petrovi ve chvíli, kdy svou dceru už nepoznává.183 Existence dopisu i událost s otcem jsou však 

podány jedině z perspektivy vypravěčky, tudíž ji můžeme podezírat z toho, že si je vymyslela. 

Zároveň se však ze lhaní o nich sama nikde neusvědčuje. Za jediný náznak usvědčování 

z vlastní nespolehlivosti by se dal považovat Emin výrok vztažený na všechny pacientky 

Zahrady: „Jedna jako druhá jsme tu byly profesionální lhářky, báječné prášilky, sveřepě 

opatrující a rozmnožující své kartotéky situací, které se nestaly, a postav, které nikdy 

neexistovaly.“184 

 

6. 4. 2 Hranice nespolehlivého vyprávění a strategie vyprávění  

Ema Černá se kvůli svému rozkolísanému psychickému stavu střídavě pohybuje na hranici 

snu, halucinace a reality (nebudeme ji však z tohoto důvodu automaticky řadit k nespolehlivým 

vypravěčkám). Petr Bílek v recenzi Stropů publikované v Respektu píše: „Hrdinčin svět je 

zaplněn příbuznými a blízkými, ale hranice mezi tím, co vskutku bylo či se mohlo stát, a mezi 

přeludovým, úzkostným proudem přestav je opět zcela rozmyta. […] Jak v takovém světě bez 

hranic a pevných bodů rozhodnout, co vlastně platí? A není to vlastně docela jedno?“185 Některé 

Eminy halucinace se zakládají na prožívané realitě („Marně se pokouší obout si ty vysněné 

bačkory, nakonec to vzdá. Z chodidel jí totiž na všechny strany trčí kořeny, patrně to jsou ony 

kořeny závislosti, a z rukou proměněných ve větve, jí raší další a další výhonky – narážejí na 

stěny a pnou se po nich a keř, jímž je, se ne a ne hnout. Naštěstí si paní Marcelka ví rady. Co 

přečnívá a překáží, hbitě oseká, a vysouká ji na chodbu.“186), některé s ní vůbec nesouvisí:                        

„A Ema pochopila, že ta nůše je tu jen pro ni, že ji musí naplnit odvěkým děním, spletí notoricky 

 
181 BRABCOVÁ, Zuzana. Stropy. Brno: Druhé město, 2012, s. 86.  
182 Tamtéž, s. 136–137.  
183 Viz tamtéž, s. 174 a 187.  
184 Tamtéž, s. 84.  
185 BÍLEK, Petr A. Stropy. Román Zuzany Brabcové je literární událostí nejen uplynulého roku. Respekt [online]. 
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předvídatelných cest, i kdyby jí to stokrát lezlo krkem. ‚Osobo,‘ spustila. ‚neviděla jste tudy jít 

Rybku?‘ ‚Cože? Že mám na klopě pěknou kytku?‘ ‚Ale ne, vy mi nerozumíte, ptám se, zda jste 

tudy neviděla jít moji dcerušku?‘ ‚Cože? Že mám vylézt na hrušku?‘ ‚Ale ne! Říkám dceru!‘ 

‚Baba, lidskej rozum na maděru.‘ “187  

Přechody mezi realitou a halucinogenními a snovými stavy nejsou vždy jasné, přesto se 

vypravěčka snaží uvědomit, v jakém z nich se zrovna nachází. Sen od skutečnosti se snaží 

odlišit například počítáním prstů vystupujících postav: „Viděla za život bezpočet Ježíšů, ale 

žádný neměl na noze šest prstů jako tenhle – důkaz, že se jí to zdá. Rozdíl mezi snem                                    

a skutečností a možná i mezi životem a smrtí byl tedy téměř nepostřehnutelný, protože spočíval 

v jednom jediném přespočetném prstu.“188 „Druhý den hned po vizitě vplula do pokoje 

nakrátko ostříhaná blondýnka, […]. Ema jí jen tak pro jistotu přepočítávala prsty na rukou i na 

nohou, jestli jeden nepřebývá.“189 V jiných případech dochází k naznačení hranice dokonce 

pomyslným převtělením Emy např. do štiky („[…], se Ema s úžasem proměnila. Jak to šlo 

snadno! A nepotřebovala k tomu ani lahvičku s nápisem ‚Vypij mě‘, ani ždibec houby, stačilo 

nepropást to jedno jediné ‚teď‘. Tělo, už beztak nad pomyšlení dlouhé a hubené, se jí ztenčilo 

a protáhlo ještě víc; […].190 

Uvažovali jsme o tom, zda se tato uvědomění nedají považovat za usvědčování 

z nespolehlivosti, ale dovolujeme si tvrdit i přes vypravěččinu vyloženou zmatenost, že jde 

spíše o součást strategie vyprávění. V některých případech, především v retrospektivních 

odbočkách se nemůžeme ani přesvědčit o tom, zda vypravěčka mluví pravdu (viz výše zmínka 

o smrti otce). Dále však tvrdíme, že v tomto případě se stejně jako u Houbařky nacházíme na 

hranici nespolehlivého vyprávění a strategie vyprávění.  
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7. Závěr  

V práci jsme se pokusili o analýzu způsobu vyprávění čtyř vybraných současných próz 

(titulů Lapači prachu, Do tmy, Houbařka a Stropy). Nejprve jsme se zaměřili na charakteristiku 

vypravěček analyzovaných próz – Anny, Anny Bartákové, Sáry Tiché a Emy Černé. Všechny 

vypravěčky se řadí mezi subjektivizované homodiegetické vypravěče. Většinu narativu vypráví 

v 1. osobě a největší prostor vyprávění zabírají jejich vnitřní monology. Všechny žijí osaměle 

v omezeném a uzavřeném fikčním světě (Anna tráví většinu času ve svém bytě, Bartáková ve 

světě sběru bylin, Sára se věnuje sběru hub a Ema je hospitalizovaná v psychiatrické léčebně) 

a reprezentují nekonvenční „typ divné ženy“, která neplní úkony, jež se od ženy tradičně 

očekávají. Každá z vypravěček si prožila nějaké rodinné trauma a volí jiný způsob, jak se s ním 

vyrovnává. Anna a Anna Bartáková mají na traumatu pravděpodobně svůj podíl viny, a tak                          

o něm buď lžou, nebo se o něm nevyjadřují dostatečně konkrétně a jasně. Sára o svém traumatu 

není schopná mluvit, dozvídáme se o něm postupně z retrospektivní linie vyprávění. Trauma 

Emy zůstává nekonkretizované, ale tušíme jeho existenci někde za příběhem, protože jinak by 

nedošlo ke vzniku její závislosti na lécích a následné hospitalizaci. Přítomnost traumatu 

v narativech všech vybraných próz přispívá ke konstituování nespolehlivosti vypravěček.  

Při popisu způsobu vyprávění zmíněných próz jsme se u každé z nich zaměřili na jiný 

specifický rys vyprávění. V případě Lapačů prachu jsme se věnovali sebereflexivnímu 

vyprávění, u Do tmy jsme hledali prostředky subjektivizace vyprávění. Způsob vyprávění 

Houbařky a Stropů založený na střídání různých časových linií jsme vztáhli také na realizaci 

nespolehlivého vyprávění. Dostali jsme se tak na hranici nespolehlivého vyprávění a strategie 

vyprávění, při čemž způsob vyprávění románu Houbařka se přibližuje spíše strategii vyprávění 

románu s tajemstvím nebo detektivního románu. Nedějové Stropy vyprávěné způsobem 

„promyšleného chaosu“ se díky místy nejasným přechodům mezi realitou a snem přibližují 

spíše nespolehlivě vyprávěnému románu.  

Při popisu realizace nespolehlivého vyprávění jsme vycházeli z teoretické části práce, ve 

které jsme pokusili definovat nespolehlivé vyprávění, charakterizovat nespolehlivého 

vypravěče a zabývali jsme se i zavádějícími rysy nespolehlivého vypravěče. Pro analýzu 

realizace nespolehlivého vyprávění u všech titulů bylo stěžejní 14 signálů nespolehlivosti 

definované A. Nünningem a 6 typů nespolehlivosti J. Phelana a M. P. Martinové. V případě 

rozboru Do tmy jsme použili také koncept míst nedourčenosti R. Ingardena a na základě zmínky 

W. Isera jsme ho propojili s teorií nespolehlivého vyprávění.  

Nespolehlivé vyprávění v Lapačích prachu se projevuje chybným podáváním informací ze 

strany vypravěčky Anny. Anna předkládá několik různých verzí jedné události. Dále se ze 
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signálů vypravěčovy nespolehlivosti objevují signály subjektivizace a expresivity                                     

a příznaková syntax vypovídající o citové zaangažovanosti vypravěče. Annu z nespolehlivosti 

usvědčuje postava vypravěče a také ona sama – přiznává se k chronickému lhaní.  

V Do tmy se Anna Bartáková opakovaně dopouští nedostatečného podávání informací. 

Rozsáhlejší „bílá místa“ v příběhu, která nejsou do konce příběhu dostatečně konkretizována, 

jsme nazvali podle zmíněné teorie místy nedourčenosti. Bartáková má také zjevně omezené 

kognitivní schopnosti – trpí výpadky paměti a zažívá halucinogenní stavy. Z nespolehlivosti se 

v několika případech usvědčuje sama, hlavní zdroj jejího usvědčení jsou však již zmíněná nikdy 

nevyjasněná místa nedourčenosti.  

Ema Černá ze Stropů podává chybné informace – vymyslí si fiktivní postavu, která však 

zároveň funguje jako intradiegetický vypravěč a ve svém pásmu vyprávění ji z vymýšlení 

usvědčí, když prokáže, že není skutečně živá.  
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