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Cíl práce, její účel a směřování 

Pavlína Borská si pro svou bakalářskou práci zvolila téma současné české prózy, přičemž se 

při sledování textů zaměřuje na problém literárněteoretický, resp. naratologický, je jím 

konstrukce vyprávění, povaha vypravěčského subjektu a způsob konstituování nespolehlivého 

vyprávění. 

Samotnému vymezení tématu předcházel autorčin zájem o současnou českou prózu, 

čtení a rešerše kritické recepce. Konkretizace takto vytyčeného tématu práce souvisela 

s úvahami o specifikách určitého proudu současné české prózy, Pavlínu Borskou zaujalo, že 

jedním ze společných rysů soudobých prozaických děl je specifická ženská postava, rozhodla 

se tedy nahlédnout tento, v recepci často zmiňovaný fenomén svébytné psychicky nestabilní 

„sociálně vyloučené podivínky“, prostřednictvím komparativní naratologické analýzy. 

Předložená bakalářská práce je sondou do světa vyprávění 4 zvolených próz, které byly 

vydány v průběhu posledních 8 let. Jedná se o novelu Lapači prachu (Torst, 2017)Lucie 

Faulerové, román Do tmy Anny Bolavé (Odeon, 2015), druhotinu Viktorie Hanišové 

Houbařka (Host, 2018) a Stropy (Druhé město, 2012) Zuzany Brabcové.  

Takto vymezená bakalářská práce by mohla být příspěvkem jak k recepci soudobé 

české prózy, tak i případně k diskusím o kategorii nespolehlivého vypravěče (unreliable 

narrator). 

Struktura práce se odvíjí podle sledovaného jevu a autorka při analýze postupuje 

napříč sledovanými prózami. Začíná se uvedením do vybraných próz, následuje popis 

zvolených teoretických nástrojů, pak jsou charakterizovány vypravěčky jednotlivých próz, 

způsoby vyprávění a způsob realizace nespolehlivého vyprávění.  

 

Metodologie 

Pro uchopení kategorie nespolehlivého vyprávění bylo pro autorku stěžejní vymezení signálů 

nespolehlivosti Ansgara Nünninga a pojetí „typologie“ nespolehlivosti J. Phelana a M. P. 

Martinové. Zároveň je z textu práce patrné, že autorka se snaží teoretické kategorie používat 

ve vztahu ke konkrétním textům, proto pracuje i se vztahem mezi textovou strategií a 



způsobem narace, s místy nedourčenosti, nebo i s jinými kategoriemi naratologické analýzy 

(čas, uspořádání událostí v diskursu).  

Z vymezených signálů nespolehlivého vyprávění jsou pro sledované prózy 

nejproduktivnější zřejmě omezení kognitivní schopnosti vypravěček, svébytné vnímání, a 

tedy podávání prožité reality nebo nedostatečné podávání informací. Pavlína Borská 

upozorňuje, že konkrétním společným rysem analyzovaných textů je prožité trauma 

vypravěček, fikční svět je pak do jisté míry zakládán i na zpracování traumatu a vyrovnávání 

se s ním. 

 

Práce s odbornou literaturou 

Práce ukazuje, že se autorka dobře orientuje v oblasti odborné literatury k tématu, zmiňuje 

koncepty W. Bootha, L. Doležela, J. Cullera a dalších, jazyku odborných textů rozumí a 

myslím, že je i dokáže adekvátně interpretovat. Do diskuse jsou zapojovány i některé recenzní 

ohlasy, přitom ale nejsou nekriticky přejímány, ale je z nich vybíráno to, co je podstatné pro 

základní otázku práce. 

Styl a prezentace 

Jazyk práce je střídmý, text plynulý. Autorka se snaží dokládat své teoretická východiska 

citacemi z textů. Je zřejmé, že text práce je koncentrován na vytyčený problém a směřuje 

k němu.  

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  
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