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Cíl práce, její účel a směřování 

Předložená práce je kultivovanou a v žánru bakalářských prací i nebývale promyšlenou analýzou 
signálů nespolehlivého vyprávění na vzorku čtyř děl z oblasti současné české prózy. Práce má zřetelný 
cíl prozkoumat různorodé způsoby využívání nespolehlivosti vypravěče, která je docela příznačným 
rysem části současné prózy, a vyvodit určité interpretační závěry o funkci a roli této nespolehlivosti. 
Práce nemá – což je v pořádku – ambice prozkoumávat narativní kategorii nespolehlivého vyprávění 
v celé její šíři a složitosti a není ani jejím cílem tuto obecnou kategorii nějak „řešit“ formou 
přenastavování přijímaných distinktivních rysů nespolehlivosti či obecného způsobu vymezování 
dané kategorie. 

Metodologie 

Práce využívá standardní pojmosloví a výkladové postupy interpretace textu, naratologie i 
kontextualizace v rámci literárněhistorického výkladu. Základní postupy těchto disciplín i pojmy jsou 
osvojeny velmi dobře a výklad neodbíhá zbytečně k jejich polopatickému vysvětlování, ale na druhé 
straně se ani neodchyluje do druhého extrému, směrem k nějakému zcela původnímu a 
neobvyklému postupu. Výklad je tudíž zřetelný, podložený odkazováním na používané primární i 
sekundární zdroje a práce vytváří koherentní, argumentačně podložený a dobře čitelný celek. 
Oceňuji, že i když základní výklad nespolehlivosti vypravěče nabízí Kubíčkova monografie Vypravěč či 
kolektivní práce Naratologie: strukturální analýza vyprávění, autorka se nespokojila s tímto 
shrnujícím zprostředkováním a načetla k problematice i dostupné primární zdroje. 

Oceňuji i nápad propojit výklad nespolehlivosti s Ingardenovým konceptem „míst nedourčenosti“ a 
s rozvinutím tohoto konceptu v Iserově pojmu „bílých/prázdných míst“. Tímto propojením přestává 
být výklad nespolehlivosti jen záležitostí nějakých binárních opozic (má/nemá), jak tomu v některých 
původních teoriích nespolehlivosti bylo. 

Práce s odbornou literaturou 

Jak již zmíněno výše, rozsah i způsob práce s odbornou literaturou je zcela dostatečný. Práci nelze 
myslím vytknout absenci žádného podstatného zdroje pro výklad všech naratologických aspektů; 
interpretovaná díla mají dosud reflexi je v rámci žánru recenzí a fakt, že tento typ ohlasu není 
systematicky podchycen, je zcela pochopitelný, protože recenze daných děl se problematiky 
nespolehlivosti vypravěče dotýkají obvykle jen letmo či vůbec a řeší jinou problematiku. Výklad však 
dobře dialogicky využívá řadu recenzních postřehů, které rozvíjí či je posouvá do jiných souvislostí 
(toto neoceňuji kvůli tomu, že jsem občas citován i já, ale protože, že i zde práce vykazuje větší míru 
pečlivosti a odvedené práce, než je dnes standardem). 

Vytknout chci ale nepřesnosti ve jménech autorit, k nimž výklad textu odkazuje. Zuzana Fonioková 
má správně uvedené příjmení v odkazech na zdroje a místy i ve výkladu v hlavním textu; jindy ale 
figuruje jakožto „Foniková“ (s. 15, 17 hned dvakrát, 37 a 39). A další drobné odchylky od normy práce 
s literaturou: V bibliografických údajích o časopisech Aluze či World Literature Studies chybí uvedení 
ročníku; Doleželovy Narativní způsoby v české literatuře ve vydání z roku 2014 nejsou evidovány jako 
2. vydání, i když jím jsou. V záznamu ISER chybí odkaz na editory souboru Čtenář jako výzva, takže 
zápis vytváří dojem, že jde o knihu W. Isera. Studie „Prostředky vyjádření nejistoty v prozaickém díle 



Jáchyma Topola“ Terezy Dědinové, kterou zmiňuje výklad na s. 18 v pozn. pod čarou, zcela chybí 
v soupisu literatury. 

Styl a prezentace 

Práce vyniká uvážlivou kompozicí. Oceňuji, že nejdřív jsou představeny čtyři vzorky současné české 
prózy, které skýtají určitý interpretační problém a dobře se k sobě váží jak stejností, tak i odlišnostmi, 
které se v nespolehlivosti vyprávění projevují. Tento postup je rétoricky i výkladově mnohem 
účinnější než obvyklé představení toho, co říká „teorie“ (v našem případě tedy různé teorie 
nespolehlivých vypravěčů) a poté mechanické překlopení teorie do „aplikované“ praxe. Práce 
dostatečně ozřejmuje i způsob a důvody výběru právě daných děl, což je další nesamozřejmé 
pozitivum. 

Výklad věnovaný samotným vypravěčkám i způsobům vyprávění v sobě nese určité rysy popisnosti a 
pro toho, kdo daná díla má ještě v živé paměti, může působit nudně, ale rozumím tomu, že autorka 
po právu volí modelového čtenáře, který nebude s těmito díly zevrubně čtenářsky obeznámen a pro 
výklad je tudíž toto přiblížení světa románů nutné. 

Celkové hodnocení 

Celek práce nabízí užitečnou analýzu, která je dostatečně odborně fundovaná, založená na 
porozumění problematice nespolehlivého vypravěče i na schopnosti dobře a produktivně 
interpretovat zvolené texty. Proto práci vnímám i jako oborově přínosnou tím, že nabízí „zmapování“ 
jedné relativně ucelené oblasti, které už tudíž nemusí dělat někdo jiný. Jako adekvátní a dobře 
naformulované vnímám i vyvozené závěry. Na práci oceňuji i respekt i tomu, co už odborná literatura 
„vyřešila“ a nabídla a pozitivně hodnotím i interpretační vyváženost, jež vychází na jedné straně z 
ochoty podřídit vlastní nápady a sebe-předvádění tomu, co zvolené texty skutečně říkají, a z druhé 
strany je dostatečně invenční a produktivní, takže nejsme nuceni číst fádní a mechanické popisy jevů, 
jež jsou evidentní každému, kdo dané prózy četl. 

 

Proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou výborně. 

 

V Praze dne 26. 8. 2020 

 

      Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 

 


