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Abstrakt 

Práce analyzuje jednodílné romány s ústřední dívčí postavou, jež Lenka Lanczová 

publikovala v devadesátých letech minulého století, a zasazuje je do kontextu žánru 

dívčího románu. Lenka Lanczová v této části své tvorby zpracovává široké spektrum 

událostí a zápletek příznačných pro období dospívání, kterému se rozhodla věnovat Ty 

jsou nejednou rozvedeny do extrémních poloh, čímž se otevírá prostor pro tematizaci 

možných traumatických konsekvencí. Práce přináší přehled těchto možných 

traumatizujících zkušeností a pokouší se definovat terapeutický přínos jejich 

románové reflexe i zákonitosti, jimiž je konstituován. 

Klíčová slova 

Lenka Lanczová, červená knihovna, román pro ženy, román pro dívky, young adult 

traumatizující situace, čtenářka, protagonistka 

 

Abstract 

This work analyses single-volume novels with girl protagonists that were published by 

Lenka Lanczová in the 1990s and puts those into the context of teen fiction novels for 

girls. In this part of her work, Lenka Lanczová elaborates on a broad spectrum of 

events and plots characteristic of adolescence, which is the main focus of her books. 

Those characteristics are taken to the extremes several times that further opens room 

for the thematization of the possible traumatic consequences. This work offers an 

overview of potential traumas and tries to define the therapeutic contribution by 

contemplating the novels' topic and its rules. 

Key words 

Lenka Lanczová, romantic fiction, women's fiction, girl's fiction, young adult traumatic 

experience, girl reader, girl protagonist



5 

Obsah: 

Obsah: 5 

1. Úvod 6 

2. Otázky žánru, schématu a populárnosti 8 

3. Protagonistka jako autorský nástroj 13 

4. Potenciální traumata v životě dospívající dívky 18 

4.1 Rodinná anamnéza 20 

4.2 Lásky a nelásky 25 

4.2.1 Přítelkyně 26 

4.2.2 Hrdina 32 

4.2.3 Sebeláska 34 

5. Závěr 36 

Seznam literatury 38 

Prameny 38 

Sekundární literatura 39 

 

  



6 

1. Úvod 

Lenka Lanczová vstoupila na scénu literatury orientované na dívky na začátku 90. let 

20. století. Od té doby vydala 61 knih. Podle svých slov se psaní začala věnovat již v 

brzkém věku vlastního dospívání – a toto období zůstalo hlavní náplní jejího díla. 

(Teprve menšina knih vyšlých po roce 2009 se pokouší reflektovat životní posun 

autorky; zdejšími hrdinkami se stávají dospělé ženy se svými vlastními zápletkami, 

nicméně oblíbenost těchto „ženských románů“ zdaleka nedosahuje dřívější úrovně.) 

Lanczová svou literární existencí navázala na klasický obraz autora červené knihovny 

chrlícího jednu knihu za druhou. Její situace je ale výjimečná tím, s jakou rychlostí se 

dokázala prosadit na nově vzniklém komerčním knižním trhu. Prvotina jí vyšla v roce 

1992 a do roku 1999 vydala celkem 31 knih! O jejich oblíbenosti svědčí i dodnes trvající 

rozpůjčovanost jednotlivých titulů v knihovnách navzdory tomu, že byly mnohokrát 

dotištěny a v novém tisíciletí se objevily i upravená vydání původních devadesátkových 

románů. 

Literární tvorba Lenky Lanczové zasáhla celou generaci čtenářek. Dokázala k nim 

proniknout a přiblížit se jim, o čemž vypovídá její umisťování na předních příčkách v 

anketách čtenářské oblíbenosti z počátku tisíciletí. Jaké hodnoty ale přinesla? Díky 

čemu dokázala dosáhnout takových úspěchů? 

Naším cílem je nahlédnout do výstavby jednotlivých románů a popsat principy, jimiž 

jsou utvářeny. Předpokládáme, že se zdroj úspěchu Lenky Lanczové skrývá v jejích 

textech a proto se tyto pokusíme analyzovat skrz jednotlivé složky výstavby a náplně. 

Jako materiál jsme zvolili knihy vyšlé v průběhu devadesátých let 20. století (čili v 

první polovině autorčiny tvorby). Ze knih spadajících do daného časového období jsme 

následně vyřadili dvoudílný román Lucky Luk, jenž je experimentálně napsán z 

chlapeckého pohledu, neboť naším cílem je sledovat hrdinku–dívku. Ze stejného 

důvodu nezahrnujeme ani Hvězdu naděje, v níž je narativ rozdělen mezi čtyři 

sourozence. Nakonec jsme vyloučili dvě triologie (Počkej na mě, Radko!; Podej mi 

ruku, Radko!; Pojď se mnou, Radko! a Znamení Blíženců; Panna nebo Blíženec; 

Zadáno pro Blížence), protože zachycují výrazně širší časový úsek než primárně 

sledované jednodílné romány. Náš materiál tedy čítá 22 titulů, což znamená 22 

příběhů (a hrdinek). Není v možnostech této práce detailně postihnout každý z nich, 
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zaměříme se proto na výrazné tendence (ať už ty projevující se ve většině knih, nebo ty 

zcela výjimečné).  

Knižní produkce Lenky Lanczové není specifická jen svou mnohostí a oblíbeností, 

nýbrž zejména otevřeností, s níž vypravěčka zpravuje čtenáře o svých intimních 

prožitcích, myšlenkových pochodech, dojmech a stanoviscích. Díky této otevřenosti se 

v románech otevírá široké spektrum témat typických pro období dospívání. Lanczová 

nabízí různé úhly pohledu na takové motivy, čímž je realizována osvětová funkce jejího 

díla. Postavy románů se setkávají s různými (potenciálně) traumatizujícími situacemi, 

jež následně rozličnými způsoby zpracovávají. Tyto situace se pokusíme definovat – 

popsat, jakým způsobem s nimi (i jejich řešeními) autorka operuje. 
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2. Otázky žánru, schématu a populárnosti 

Historický vývoj románu zaměřeného na dívky byl zpracován na jiných místech.1 

Zřejmé je, že tradice živé původní tvorby, která v českém kontextu trvá v podstatě 

nepřetržitě od konce 19. století a v níž je dívčí román neodmyslitelně spojen s celkovým 

typem červené knihovny, od počátku patřila k výrazným směrům zábavné a populární 

literatury. Jako taková nikdy netendovala k integraci velkých uměleckých hodnot, 

nesnažila se přinést nový impuls, autorskou invenci a originalitu (OS 1990: 11)2. Její 

autoři a autorky naopak pružně reagovali na způsob života či zájmy čtenářek, kterým 

byly jejich knihy určeny. Pokud na takovou situaci pohlédneme z druhé strany, 

vyplývá, že romány zaměřené na ženy a dívky reflektují společenskou a životní situaci 

svých čtenářek a autorek – tím je konstituován jeden z předpokladů oblíbenosti této 

literatury. Tedy, že se libovolný děj odehrává v kulisách, které jsou čtenáři dobře 

známé.  

Lenka Lanczová plynule navázala na tuto tradici realizovanou například Stanislavem 

Rudolfem a rychle převzala štafetu dominujícího autora zaměřeného na mládež, 

respektive na dívky. Spolu s proměnou společenské situace (propojenou s nezbytnými 

posuny v myšlení čtenářek, jejich životními podmínkami a souvisejícími potřebami) se 

objevily nové možnosti a úkoly populární literatury, jež Lanczová dokázala reflektovat 

a začlenit do svého díla. 

Příslušnost k předcházející tradici se výrazně projevuje právě například tendencí 

přiblížit knižní prostředí čtenáři (a tím mu usnadnit proniknutí do textu). Čtenář 

románů Lanczové musí vyvinout jen to nejnezbytnější úsilí pro orientaci ve výchozí 

situaci (veškeré vstupní informace dostane naservírované na stříbrném podnose v 

několika úvodních stranách). To je ještě umocněno leitmotivy shodnými ve více 

knihách (například opakující se názvy věcí: kapela Pěst, Kozí hrádek atd.), které ale 

nepředstavují pokaždé tentýž denotát. Jejich účelem je poskytnout základní povědomí 

o charakteru daného prvku, nikoli komplexní představu o jeho vlastnostech. 

 
1 Například in ŠTELOVÁ, Diana. „Budu světlem tvých očí“ aneb výstavbová schémata a stereotypy tzv. 
červené knihovny. Bakalářská práce. Praha: Ústav české literatury a komparatistiky, FF UK, 2014. 
2 Parafrázované informace i přímé citace označujeme zkráceným bibliografickým údajem v podobě 
(iniciály autora, rok vydání, příslušná strana). U označení jednotlivých knih Lenky Lanczové rok vydání 
doplňujeme o abecední pořadí daného titulu v onom roce (např. knihu Souhvězdí Labutě značíme LL 
1998 [2]), čímž se pokoušíme usnadnit případné vyhledání plného bibliografického údaje v seznamu 
literatury. 
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Pevné zakotvení v dobových reáliích je pro tvorbu Lenky Lanczové příznačné. Lze jej 

vysledovat v celé řadě konkrétně abstraktních detailů vytvářejících prostředí každého 

románu. Ať už jsou to typy lokací, které vytváří zjednodušenou unifikovanou tvář 

krajiny (té městské s jejími paneláky i zahradními čtvrtěmi, ale i venkovské proložené 

Kozími hrádky, rybníky, silnicemi a kempy), konkrétní podniky v nich (nóbl kavárna 

Galaxie, zapadlý hudební klub Díra), opakované názvy vzdělávacích institucí 

(Gymnázium Jízdárenská), nebo například detailní využití různých aktuálních 

hudebních hitů a šlágrů, s jejichž texty se hrdinka identifikuje (a při jejichž reprodukci 

se zpravidla odehrávají podstatné okamžiky). Další oblastí je začlenění vývoje 

informačních technologií – v prvních knihách si postavy se svými blízkými zcela běžně 

píšou dopisy (Schody do nebe), čím dál výraznější roli postupně získává telefonování, 

a nakonec je tu celá sféra počítačové gramotnosti: využití možností internetu jako 

komunikačního kanálu (Půlnoční sny) i zdroje informací (Souhvězdí Labutě).  

Nejzřetelnější vlastností, jíž se dílo Lanczové začleňuje do červené (respektive růžové) 

knihovny, je vymezení jeho náplně. Tou jsou osudy náctiletých hrdinek se všemi 

jednotlivými přirozeně souvisejícími událostmi a motivy. Samotný aspekt 

protagonistky rozebereme podrobně v příslušné kapitole, zde pouze stručně 

definujeme období pubescence (a částečně také adolescence), tedy dobu, jejímž 

úsekům se knihy věnují (a v nichž se ve vlastním životě nachází předpokládaná 

čtenářka): 

„Období dospívání (pubescence a adolescence) je přechodnou dobou mezi dětstvím a 

dospělostí. Začíná přibližně v 11 letech a končí dosažením dospělosti ve 20 letech. První 

fáze [...] období označované jako pubescence přináší komplexní proměnu všech složek 

osobnosti dospívajícího. Nejnápadnější je tělesné dospívání [...], mění se zevnějšek 

dospívajícího a stává se podnětem ke korekci sebepojetí.“ (MV 1999: 154).  

Proměny v osobnosti dospívajícího jsou podmíněny charakterem událostí, s nimiž se 

v daném časovém úseku potýká. Lanczová svůj záběr zužuje na věkové rozpětí hrdinek 

14–19 let, přičemž vychází z nejvýraznějších externích posunů v jejich životech, tedy 

přechodu na střední školu a sžívání se s novým prostředím. Převratné životní změny 

mají příslušnou odezvu také ve vývoji osobnosti dospívajícího. Ten si je tohoto dění 

vědom a musí s ním nějakým způsobem zacházet. 
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„Pubescent je do značné míry přímo manipulován ke změně představy o sobě samém. 

[...] V každém případě je postaven do situace změny a nejistoty, s níž se musí nějak 

vyrovnat, a to ho bude stát určité úsilí. [...] Vlastní proměna zcela automaticky 

upoutává pozornost dospívajícího. Průměrný pubescent se sám sebou zabývá ve 

zvýšené míře. Chce se o sobě více dozvědět, uvažuje o sobě, je soustředěn na svoje 

prožívání, prohlíží se v zrcadle atd.“ (MV 1999: 165). 

Protagonistky románů Lenky Lanczové se projevují jako typičtí dospívající, reflexe 

vlastních mentálních pochodů tvoří výraznou složku narativu. Vnímání sebe samé 

ovlivňuje celé vyprávění, zakládají se na něm rozhodnutí, odráží se ve všech 

událostech. Od specifik směřování jednotlivého osobnostního vývoje se odvíjí podoba 

syžetu různých skupin knih. Ten nejběžnější směřuje od určité výchozí situace přes 

řadu krizí a propadů k momentu akceptace, při němž se předcházející události (jakkoli 

byly zmatečné a rozdílné) uzavírají v momentu smíření přinášejícím jiskřičku naděje 

odkazující k možnosti šťastného konce. Mezi knihami se objevují případy, kdy je 

happyend otevřeně začleněn do narativu (Všechno bude fajn), ale častěji je dobrý 

scénář pouze nastíněn, šťastné vyústění není přímo zahrnuto do textu.  

Romány se tímto připodobňují ke skutečnému světu, v němž je jen málokterý dobrý či 

špatný konec definitivním. Zároveň čtenáři předávají poselství o tom, že každá situace 

může dojít vyústění a že i v nejtemnější chvíli zbývá alespoň malá naděje na katarzi. 

Jako výjimka z pravidla se ukazuje kniha Zlodějka snů. Zdejší hrdinka Daniela hned 

na počátku dochází k mylnému závěru, že když se k ní určité postavy zachovaly zle (a 

tím poznamenaly její osud), musí oplácet podlým chováním svým blízkým. Poté, co 

celý výsledný děj směřuje stále k horšímu a každé Danielino rozhodnutí se jí 

mnohokrát vymstí, dokáže nakonec své chyby reflektovat. Závěr knihy tedy nepřináší 

ani jiskřičku naděje, že se vše k dobrému obrátí; příběh končí pouhým předpokladem, 

že taková naděje může někdy v budoucnu přijít. Pokud ovšem Daniela dokáže 

rozpoznat, co pokazila a najít svou cestu, jak to napravit. Lanczová zde zpracovává 

princip toho, že „výsledky sebepoznání nebývají vždy beze zbytku akceptovány, 

dospívající není se vším spokojen a usiluje o změnu nebo o rozvoj určitých vlastností“ 

(MV 1999: 166), aby mohl dosáhnout svého cíle. 

Vedle aktuálního námětu a realisticky nadějného poselství přispívají knihy Lanczové k 

tradici červené knihovny také otevřeností, se kterou konkrétní problematiku 
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pojednávají. Veškeré psychické i fyzické jevy jsou popisovány explicitně až expresivně. 

Tím autorka vytváří dojem autenticity a související důvěryhodnosti hrdinek vůči 

čtenářce, neboť ústřední postavy působí jako by před ní nic neskrývaly.  

S přiblížením se čtenářce je spojen další stěžejní přínos Lanczové. Nazvali jsme jej 

pojmem osvětová funkce. Stejně jako potenciál úniku v textech červené knihovny 

(definovaný Janice Radway3) se osvětová funkce v knihách Lanczové realizuje teprve 

v průběhu čtenářovy recepce textu. Premisy tohoto principu se však zjevují již v 

samotné podobě narativu, spočívají ve spojení explicitního popisu a následného 

nastínění možných řešení různých více či méně traumatizujících situací 

zpracovávaných v románech. Tyto situace nastávají při eskalaci některé události 

přirozené pro zpracovávané období. Lanczová se při jejich řešení nepokouší čtenářku 

mentorovat a poučovat – její hrdinky si své problémy řeší samy – a osvětová funkce je 

tak zprostředkována pouze skrze protagonistčinu zkušenost, na niž čtenářka nahlíží z 

odděleného hlediska pozorovatele. Jen na ní tedy záleží, jestli si z četby odnese nějaké 

ponaučení do skutečného života. 

Lenka Lanczová svým čtenářkám nevysvětluje, jaké mají být a jak mají žít své životy. 

Prostřednictvím svých hrdinek jim nabízí možnost porovnání jejich situace se širokou 

paletou různých zápletek, na jejichž základě si mohou řešení nalézt samy. 

Navzdory zařazení do žánru červené knihovny a všem rysům, kterými odpovídají 

populární literatuře, není možné romány Lenky Lanczové odbýt jako další z výstřelků 

masové brakové literární produkce. Příznačná zjednodušující tendence v nich není 

důsledkem nízké kvality textu, naopak poukazuje na vysokou míru autorčina 

pochopení svých čtenářek a hrdinek. Průhlednost (až zabedněnost) narátorčina 

výkladu, kdy je čtenář často schopen předvídat závěry daleko před tím, než se zobrazí 

samotné vypravěčce, naopak geniálně simuluje subjektivní vnímání světa tak, jak 

odpovídá jejímu věku. Ustavičným opakováním motivů autorka zase konstruuje 

jednoduše čitelný, bezpečný fikční svět, k němuž se čtenářka může stále vracet. I díky 

tomu se autorce daří napojit na čtenářčiny emoce a zapůsobit tak skrze vybudovanou 

hrdinku-přítelkyni daleko hlouběji, než by to dokázalo neutrální pojetí příběhu, čímž 

je vlastně umožněno celé působení zmíněné nenásilné osvětové funkce. 

 
3 RADWAY, Janice A. Reading the romance: women, patriarchy, and popular literature. Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 1991. 
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Na závěr si položme otázku, jež se vynořovala průběžně v celém procesu našeho 

bádání: nakolik přetrvává oblíbenost knih Lenky Lanczové do dnešních dnů? Je tento 

fenomén ještě živým?  

Z frekvence vydávání je zjevné, že zlatý věk knih Lanczové skončil, že období, v němž 

jich vycházelo několik ročně, je dávno pryč. To však může být způsobeno stejnou 

měrou vyčerpáním spisovatelky, jejím vlastním ustrnutím. Jistou nápovědu poskytuje 

dlouhodobá nedostupnost knih Lanczové napříč knihovnami a antikvariáty (pokud je 

v Městské knihovně v Praze fronta na některé tituly kolem 10 čtenářů a pokud zároveň 

souhrnná databáze antikvariátů nachází u statisícových vydání okolo šesti dostupných 

výtisků, o něčem to vypovídá). Nicméně nám to nic neprozradí o živosti fenoménu 

mezi mladými, zamýšlenými primárními čtenářkami. Zde může být jistým vodítkem 

komentář uživatelky Smavla (uvedený ročník narození 2001) u knihy Blbej fór na 

webové stránce databazeknih.cz: „Od knihy jsem popravdě neměla moc velká 

očekávání. Našla jsem ji doma po mojí mámě a jelikož jsem neměla co číst vybrala jsem 

si ji. A musím říct, že byla úžasná. Určitě si přečtu od téhle autorky ještě něco.“ 

(databazeknih.cz 2018). Poznámka Smavly vypovídá o skutečnosti, že Lenka Lanczová 

má co říct i dnešním čtenářkám, má je čím zaujmout. Jaké procento dívek v daném 

věku ji však skutečně čte, zůstane tématem otevřeným dalšímu bádání. 
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3. Protagonistka jako autorský nástroj 

Hlavní postavy románů Lenky Lanczové jsou vždy dívky ve věku 14–19 let, nejčastěji 

se pohybují kolem patnácti let. Autorka v roce 1995 (v počátcích své tvorby) 

experimentálně napsala také dvojdílný příběh z chlapeckého hlediska (Lucky Luk I. a 

II.), nicméně později v tomto záměru nepokračovala. Z toho důvodu jsme používali a 

budeme i nadále užívat feminní varianty názvosloví; protagonistka, hrdinka, 

vypravěčka a narátorka.  

Souhrnná klasifikace postav Lenky Lanczové je obtížná, neboť vycházejí z odlišných 

prostředí a jsou u nich záměrně akcentovány rozdílné (nejen povahové) rysy. Autorka 

usiluje o to, aby se každá hrdinka jevila jako jedinečná bytost potýkající se s vlastním 

osudem (což je patrné i z široké palety jmen hlavních a vedlejších postav – každá kniha 

je odděleným mikrosvětem několika individuí) a tato jedinečnost je jedním z pramenů 

našeho bádání; pokoušíme se k nim tak přistupovat.  

Na druhou stranu lze napříč romány Lanczové nalézt principy totožné pro všechny 

protagonistky, pokud na ně nahlédneme jako na autorský instrument nesoucí základní 

funkci ve výstavbě textu. Tento instrument se nejzřetelněji ukazuje ve zvolené 

vyprávěcí strategii, jeho další projevy nejsou zdaleka tak všezahrnující. 

Ve všech knihách Lenky Lanczové se objevuje totožná symbióza mezi vypravěčkou, 

protagonistkou a fokalizátorkou. V rámci názvosloví Gerarda Genetta bychom ji 

označili jako autodiegetickou vypravěčku v současném vyprávění. To znamená, že 

narátorka odpovídá hlavní hrdince, fikční svět je zprostředkováván její perspektivou. 

Vyprávěno je ich-formou stylizovanou jako hrdinčin vnitřní hlas, jenž zpracovává 

pouze pro ni závažné situace. Takový systém přirozeně reflektuje věk hrdinky i způsob, 

jakým cílová skupina čtenářek vnímá svět kolem sebe. Postavy prochází částí vlastního 

dospívání a vyrovnávají se s řadou přicházejících změn, což je záběr odpovídající 

životní fázi, v níž se vyskytuje empirická čtenářka. Lenka Lanczová skrz ně dokáže 

lapidárně zprostředkovat „komplexní proměnu všech složek osobnosti dospívajího“ 

(MV 1999: 159), nastínit „možné scénáře ztráty starých jistot a naplnění potřeb nové 

stabilizace“ (tamtéž: 162) – vlastně svým čtenářkám nabízí jiné úhly pohledu na jejich 

vlastní situaci, nebo možné varianty této situace a jejich zpracování. 
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Vypravěčka tak ve svých promluvách nejen popisuje události se kterými se setkává, 

nýbrž se i vyrovnává s podněty a emocemi, jež jsou jimi přinášeny4. Na tom základě 

definuje a aktualizuje svůj pohled na svět (a jeho hodnocení). Tok interního záznamu 

a komentáře je často přerušován dialogy mezi jednotlivými postavami (značenými jako 

přímá řeč), na něž je opět navazována soukromá reakce protagonistky. Narátorka 

nicméně nabízí i exkurz do vnímání jiných postav, zde však její vhled nelze brát jako 

zcela spolehlivý (věrohodný), ačkoli se zakládá na zdánlivě objektivních popisech 

reakcí, výrazů tváře, řeči těla apod.  

Hrdinka Lenky Lanczové se v rámci fikčního světa chová zcela v souladu s tezí Marie 

Vágnerová, že „dospívající považuje svoje pocity za intimní součást vlastní osobnosti a 

není je ochoten sdílet s kýmkoliv“ (MV 1999: 163), jenže prostřednictvím narátorky 

umožňuje do svých emocí proniknout čtenářce – dovolí jí výlučný náhled do svého 

prožívání, náhled, jenž je ostatním fiktivním postavám odepřen. Takto navozená 

důvěrnost a vytvořená autenticita prožitku interakce napomáhá otevřít prostor pro 

čtenářčino emocionální ztotožnění s hrdinkou. 

Splynutí vypravěčky a protagonistky (s odpovídající mírou fokalizace) tedy vytváří 

koncept odpovídající pubescentnímu až adolescentnímu subjektivnímu vnímání světa. 

Tím je pro čtenářku příběh atraktivní, a díky tomu jí vůbec umožňuje jej prožívat s 

hrdinkou. Ty spolu v okamžiku čtení navážou důvěrné pouto, postava se čtenářce stává 

blízkou, emocionálně i v myšlení otevřenou přítelkyní, ke které je možné cítit sympatie 

i antipatie, vzít si z ní odrazující příklad, či ji využít k porozumění vlastním pocitům. 

Čímž je umožněna ona neinvazivní moralizující a výchovná funkce5 přisuzovaná 

knihám Lenky Lanczové. Zjednodušeně; autorka dosahuje čtenářčina ponaučení 

aplikací situace skrz protagonistčinu poloautentickou zkušenost. (Nicméně 

emocionálně odpoutaný čtenář je schopný rozklíčovat, kdy ve svém – tedy i jeho – 

vnímání hrdinka-vypravěčka situaci zcela přetváří ve svůj prospěch a na základě toho 

upravovat svou recepci textu a názor na něj). 

 
4 Právě zde se formulují možná řešení traumatizujících situací, s nimiž se protagonistka setkává. 
5 „Dovedete do příběhu naprosto nenásilně vpašovat i jisté morální zásady, aniž to čtenářky odpuzuje.“ 

(ZO 2009) 
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Dalším principem projevujícím se v celé tvorbě Lanczové je míra emancipace jejích 

protagonistek. Ty totiž (vedle již popsané moci nad čtenářčiným vnímáním) dosahují 

absolutní kontroly nad svým knižním osudem a tím se stávají svrchovanými 

vládkyněmi celého fikčního světa. Jejich rozhodnutí patří jen jim – také se samy musí 

vypořádat s tím, co jim narativ přináší – stejně jako s následky svých rozhodnutí. Takže 

když se Edita ze Střípků mých lásek rozhodne dosáhnout štěstí zhubnutím, skutečně 

se jí to podaří. Jenže když vzápětí podlehne anorexii, nezbývá jí, než sama v sobě najít 

způsob (i motivaci), jak s onemocněním bojovat:  

„Vyhrála ta druhá Edita. Těžká anorektička a bulimička Edita. Tahle Edita je nejsilnější 

částí mé osobnosti. Uvědomím si to, a také mi dojde, že návrat zpátky bude těžký, 

pokud se vůbec podaří! Každopádně ho sama nezvládnu, nemám nejmenší šanci. [...] 

Ten den se táta vrátí táta z práce dřív než mamka. Je to dobře, za tou jsem stejně jít 

nechtěla. Dokázala mi jenom vyhrožovat, nutila lézt na váhu, ale skutek utek. Beztak 

mi nepomohla. Nedokázala to. Sázím na tátu jako na poslení eso.“ (LL 1999: 120) 

Hrdinky jsou tedy vystaveny „vnějším“ okolnostem svého příběhu, jsou jimi 

ovlivňovány i determinovány, nicméně zároveň mají možnost s nimi manipulovat a 

vlastně tak určovat míru svého podléhání. Poselství, které z toho vyplývá pro čtenářku, 

by tedy mohlo znít: svůj život máš ve svých vlastních rukou. Ačkoli nepůjde pokaždé 

tak, jak by sis přála, na každou situaci je možné reagovat, každou chybu napravit. 

S tím souvisí zásadní otázka, zda lze romány Lenky Lanczové označit jako feministické 

texty. Odpověď je obtížné nalézt i zhledem k mnohovrstevnatosti a heterogennímu 

charakteru bádání feministické literární teorie. Potýkáme se například s absencí 

jednotné definice a kritérií, s nimiž by bylo možné dílo Lanczové konfrontovat. 

Pokusíme se tedy na celý problém nahlédnout z druhé strany: potvrdit nebo vyloučit 

existenci vlastností, jimž by bylo možné přičíst vliv na pojetí rovnoprávnosti a role žen 

v diskurzu, v rámci instance románové protagonistky. 

V první řadě je nezbytné podotknout, že z hlediska feministické kritiky 80. let 

(prezentované studií Feministická kritika v divočině od Elaine Sholwalter) naplňuje 

Lenka Lanczová roli žen v literatuře již celkovým charakterem svého psaní. Lanczová 

je ženou a píše – píše knihy o ženách (respektive dívkách) z ženské perspektivy, jež je 

v nich plynule nastavenou normou. Tím se vymezuje proti starým závěrům, že „povaha 

a ‚odlišnost‛ psaní žen spočívá v jeho problematickém či dokonce trýznivém vztahu k 
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ženské identitě; že spisovatelka pociťuje svůj vlastní gender jako ‚bolestnou překážku 

či dokonce vysilující nedostatečnost‛.“ (LO 2007: 151). Ženskost Lenky Lanczové (a 

jejích postav) není handicapem, nýbrž novou hodnotou. Ve svých knihách vytváří 

východisko z bludného kruhu hledání vlastní identity a role ve světě. A co víc, dokáže 

tuto myšlenku předat čtenářkám. Předat jim přesvědčení o existenci jejich vlastní 

hodnoty; že navzdory všem těžkostem a příkořím, se kterými se dospívající dívka může 

setkat, má jejich život smysl. Celé sdělení je opět natolik skloubené s příběhem, že jej 

čtenářka vstřebá mimoděk, aniž by si vůbec povšimla ponaučení, kterého se jí dostává.  

Rys vlastní hodnoty nás znovu vrací k moci, již má narátorka-hrdinka nad svým 

příběhem. Pokud totiž dokáže manipulovat nejen s tím, kam ji zavede děj (svými 

rozhodnutími), ale i s perspektivou, jíž je na tento děj nahlíženo, zcela tím legitimizuje 

existenci autonomního ženského náhledu na svět. Diskuze o tom, nakolik je takový 

pohled zastoupen v dnešním veřejném životě však již leží mimo náplň této práce.  

Na druhou stranu se v některých knihách objevují epizodní situace, které vyjadřují 

velice vyhraněný náhled na rovnoprávnost. Jako například, když se Klára z knihy Tři 

na lásku hádá se svým bratrem: 

„‚To je teda pěkná nespravedlnost!‛ rozběsním se. ‚Já mám strávit zbytek prázdnin u 

plotny, zatímco ty si budeš užívat na přehradě, jo?!‛  

‚Jsi přece jen holka, ne?‛ podiví se mému vyšilování.  

‚Jaká jen holka, ty troubo?! [...] A co si myslíš, že jseš ty?! Pán tvorstva? Takovej 

umrněnej utřinos?‛“ (LL 1998 [4]: 217). 

Takto konkrétní a vyostřené momenty jsou ovšem spíše výjimečné. Naopak se s 

podobnou frekvencí objevují chvíle, jež toto stanovisko přímo popírají. Například, 

když se dívky vydají připravovat potravu, jen proto, že jsou dívkami – a sdílí dojem, že 

jim taková pozice náleží. 

Další, zřetelnější váhu nacházíme v povahopisu jednotlivých protagonistek. Ty jsou 

totiž každá úplně jiná, jejich charakter bývá vystižen do nejmenších detailů. 

Charakteristika začíná hned prvními stranami knihy a postupně se rozvíjí v celkový 

podrobný typ. Čtenáři je zobrazován postupně, nejprve čistě na základě narátorčiny 

introspekce (která se ale, jak je patrné, zakládá na hodnocení ostatními postavami), 

později i v kontextu konfrontací s jinými postavami a reakcí okolí. Pro uchopení 
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povahy postavy jsou ale nejzávažnější první strany románu, první výrazy, které pro 

sebe samu hrdinka má. „Zlá a jedovatá. A taky drzá, lehkomyslná, nepořádná, 

provokující, zkrátka Miss šoking, jak mi u nás na gymplu říkají od primy,“ (LL 1998 

[3]: 2) jimiž se uvádí Anna ze Stopy v mém srdci předestírají jednak vztah s rodiči, od 

nichž jsou tato adjektiva převzatá; jednak plejádu impulzivních rozhodnutí, která 

Anna v průběhu příběhu udělá. Nicméně citace vzápětí pokračuje: „Mám ale i jiné 

vlastnosti, bývám často veselá, ještě častěji smutná, někdy se mi chce brečet a občas 

bych s chutí do všeho kopla, jsem nešťastná a nejradši bych se neviděla… Prostě úplně 

normální patnáctiletá holka.“ (tamtéž). Taková je obecná tendence v expozici 

povahových rysů hrdinek; prvotní jasně vymezené obrysy se postupně rozpíjí v 

poznání, že každá dívka, ať je jakákoliv, je normální. Být normální se projevuje 

různými způsoby. Některé postavy mají řadu koníčků, přátel, jsou zaměstnány od rána 

do věčera. Jiné smutní nad svým osudem, ve kterém nemají žádnou náplň. Jenže s 

tokem narativu se rozdíly smývají, dívky se setkávají s novými zážitky a prožitky, jejich 

názory se spolu s povahou zvolna proměňují pod vlivem prožitých událostí. (Dalším 

podnětem, jejž zde Lanczová mimoděk sděluje, je proměnlivost světa kolem i nás 

samotných). Podstatným pojným rysem protagonistek je tedy to, jak moc jsou různé – 

a jak se ve své různorodosti proměňují. 

Charaktery hrdinek Lenky Lanczové se setkávají také v jisté impulzivitě, činorodosti, 

intenzivním emocionálním prožívání. Dále, a to zejména, ve schopnosti sebereflexe. 

Samy se rozhodují a samy svá rozhodnutí hodnotí. Dělají chyby a hlouposti. Čtenář se 

za ně leckdy propadá pocitem trapnosti či studu. Jenže ony jsou autentické, dobré i 

špatné, situační. V ničem se nepodobají obětavé, ušlechtilé a veskrze kladné hrdince 

prvorepublikové autorky M. Radoměstské, jak ji definovala Diana Štelová;6 nejsou ani 

statečnou, energickou dívkou, která se ve všech svých zájmech vyrovná mužům, 

popsanou (jako zástupkyně pozdější tvorby) Oldřichem Sirovátkou (OS 1990: 26). 

Právě v tom jsou naplňují feministický ideál rovnoprávnosti všech lidí. Ačkoli je jejich 

systém hodnot utvořen kontextem okolního světa7 a podléhá dobovému úzu, ačkoli 

 
6 DŠ 2014: 34 
7 Celý fikční svět Lenky Lanczové je notně genderově stereotypizovaný, jak popsala ve své práci Nikol 
Čablová (NČ 2007). Narativ provádí hrdinku–čtenářku klasickými schématy světa jasně rozděleného 
na mužský a ženský. Taková tendence však v našem pojetí odpovídá potřebě se čtenářce absolutně 
přiblížit – romány tím pádem musí zrcadlit co nejzjednodušenější podobu reálného světa. Emancipační 
přínos Lenky Lanczové tedy leží jinde. Čtenářka v jejích textech může nalézt způsob, jak se v genderově 
stereotypním kontextu (s nímž se v životě zcela jistě setká) sama rozhodovat a jak si vystavět život podle 
vlastních představ. Tak, jako se o něj pokouší protagonistky jednotlivých knih. 
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jejich nejvzývanějším cílem je nalezení lásky a místa, kam by mohly patřit. Vnímají se 

totiž odpovědné samy za sebe. Snaží se nalézt své místo ve světě a stojí si za tím, že by 

mělo být fér na základě jejich charakteru a hodnot, nikoli toho, že jsou ženami. Lenka 

Lanczová, aniž by to tušila nebo dokonce zamýšlela, vytvořila ve svých knihách 

hrdinky, které naplňují jeden ze základních feministických předpokladů; že ženy 

mohou žít autonomně a subjektivně, navzdory patriarchálním strukturám, do kterých 

se rodí. 

4. Potenciální traumata v životě dospívající dívky 

Protagonistky Lenky Lanczové se ve svých příbězích potýkají s událostmi a okolnostmi, 

jež by bylo lze shrnout jako charakteristické pro životní vývojové období, v němž se 

nacházejí. Jejich fiktivní životy jsou tak utvářeny řadou faktorů, které jsme pro účely 

této práce analyzovali a zjednodušeně definovali jako knižní odraz běžných zkušeností 

typických pro období pozdní pubescence a rané adolescence. Z těchto faktorů si 

můžeme vydělit dvě skupiny: vnější a vnitřní. Mezi vnější faktory řadíme jednotlivé 

sféry bytí, které nemá náctiletý člověk zcela ve svých rukou, čili například studium, 

rodinnou situaci (po vztahové, ekonomické, sociokulturní i funkční stránce), roli v 

kolektivech, a další, méně významotvorné, jako je například lokace bydliště. Vnitřní 

faktory se vztahují již k samotné postavě-osobě hrdinky; řadíme sem její vlastnosti 

(emoční prožívání, míra extroverze či intraverze atd.), dovednosti (fyzická kondice, 

koníčky, schopnost navazovat přátelství apod.) a zkušenosti (tedy to, se kterými 

situacemi se setkala již v čase před narativem). Činitelé z různých skupin se navzájem 

prolínají a často jsou sebou přímo konstituovány, jako když Klára ze Tří na lásku 

pociťuje vyloučení z kolektivu, ba přímo stud za to, že se o prázdninách nechystá nikam 

jet, jelikož na to její rozvedená maminka nemá finance. (LL 1998 [4]).  

Při hledání a klasifikaci těchto faktorů na základě románů Lenky Lanczové se ukázalo, 

že zásadní roli hraje hrdinčin věk. Přelomové životní období, ve kterém se postavy 

nachází, je zjevně typické přítomností vnějších tlaků na osobnost dospívajícího, jehož 

život neplyne sám o sobě, ale z velké míry je utvářen zvenčí. Tato základní premisa je 

komplikována protagonistčiným povědomím o ní, podléháním a obráceně bouřením 

vůči ní. 
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Každá z protagonistek má své vlastní formující faktory, právě jimi je tvořen dojem 

jedinečnosti, který jsme pojednali v minulé kapitole. Skrz tyto faktory jsou také 

vystavěny situační ponaučení, jimiž je tvorba Lanczové typická. Autorka totiž obvykle 

rozvede linku některého faktoru (nebo více z nich) do extrémní roviny, čímž se hrdinka 

v určité chvíli dostane na úroveň sociálně patologického jevu. V takové chvíli vzniká 

traumatizující situace (rozličné úrovně), kolem níž se obvykle točí rozsáhlá část 

narativu – protagonistka ji je nucena akceptovat, zaujmout k ní stanovisko a teprve po 

komplexním zpracování všech vyplývajících podnětů může pokračovat ve svém 

osobnostním vývoji. Takový stav však může nastat i u některé z vedlejších postav, ať 

už to jsou sourozenci, přátelé či přímo rodiče té hlavní. Což následně zasahuje i do 

hrdinčina života, ačkoli ne v takové míře, jako když je centrem traumatu ona sama. 

Postavy Lenky Lanczové však svým těžkostem zcela nepropadají. Autorka je vede 

převážně po povrchu zkušenosti, jejím cílem není čtenářku vyděsit (a odradit od 

rizikového chování prostřednictvím odstrašujícího příkladu). Naopak akcentuje apel 

na čtenářčin vlastní rozum, aby se po vzoru svých hrdinek dokázala nakonec 

rozhodnout správně. 

Jak koneckonců komentuje Nikola Poulová při komparaci Oranžového blues s knihou 

Ivony Březinové, Lanczová se většinou ani nepokouší o literárně kvalitní a hluboké 

zpracování závažného příběhu. (NP 2017: 56–59). Její knihy se obejdou bez odborně 

reflektované reálné zkušenosti, s níž podle Poulové pracuje Březinová. Lenka Lanczová 

podle svých slov naopak mnohdy vychází z jimi reprodukovaných skutečných zážitků 

svých čtenářek8 – a v takto zprostředkovaných příbězích dokáže zachovat (někdy až 

úsměvnou) naivitu jejich původkyň. S tímto předpokladem koreluje jednoduchá 

kompozice textů, které se nevyznačují žádnými složitými vyprávěcími postupy (narativ 

plyne chronologickým tokem servírovaným čtenářce sugestivní ich-formou, narátor 

splývá s protagonistkou a veškerý děj zachycuje skrze její hodnotící pohled).  

Díky této lehkosti (v řadě případů až plytkosti) Lanczová dokáže v každé jedné knize 

alespoň částečně rozprostřít několik různorodých situací, se kterými se musí hrdinka 

přímo (pokud daná situace zasahuje ji osobně) i nepřímo (pokud musí jen zpracovat, 

že se někdo známý či blízký popasovává s něčím závažným) vyrovnávat a zaujmout 

vůči nim stanovisko. Záběr autorky je tak širší a zároveň schematičtější, což je 

 
8 ZO 2009 



20 

konstruující taktika připodobnitelná k lidskému vzpomínání a pohledu zpět, při němž 

se leckteré déle trvajícící události smrsknou do krátkých epizod. Tímto dojmem se 

autorce opět daří navázat na nastolené emocionální pouto a ještě zvýraznit možnost 

ztotožnění čtenářky s hrdinkou. Lanczová díky tomu dokáže poskytnout jakýsi cvičný 

prostor, v němž si dívka projde exkurzem na hranice různých sociálně patologických 

jevů v životě dospívajících, aniž zabředla do příliš detailní zkušenosti bez možnosti 

návratu. 

V následující části práce probereme vybrané z formujících faktorů. Zaměříme se na ty, 

jež sklouzávají směrem k sociálně patologickým jevům, neboť právě zde dochází k 

vystavení hrdinky traumatizující situaci. Pro demonstraci pole, v němž se autorka 

pohybuje, pojednáme i ty bezproblémové. Naším účelem nicméně není poskytnutí 

kompletního výčtu témat, které se ve tvorbě Lenky Lanczové objevují, nýbrž spíš popis 

zákonitostí, jež v její tvorbě fungují. 

4.1 Rodinná anamnéza 

Hrdinkám Lenky Lanczové je mezi čtrnácti a sedmnácti lety, rodinná situace tedy patří 

mezi všudypřítomná témata jejich příběhů. Rodiče totiž ovlivňují životy svých dcer 

zcela zásadním způsobem. Mimo povinností v rámci školní docházky jsou jediným 

ukazatelem hodnot a faktorem nastavujícím konkrétní pravidla, která musí 

protagonistka následovat. Svou roli naplňují řadou rozdílných způsobů, jejich 

existence a přítomnost (či naopak nepřítomnost) však vždy zůstává nejzásadnějším 

vnějším faktorem utvářejícím podobu hrdinčina bytí. 

Výchozí rodinná situace je pro každou hrdinku odlišná. Některé z nich mají mladé 

rodiče, jiné starší, některé mají sourozence, další jsou jedináčci. Někteří z rodičů jsou 

dávno rozvedení, ostatní mají láskyplný vztah, občas se spolu rozvádí v průběhu knihy. 

I vztahy v rodinách se liší, hrdinka může být respektována a šťastná, ale občas se trápí, 

nebo nebo je dokonce vůči svým rodičům docela lhostejná (a to i naopak). Samotná 

míra vlivu rodiny na příběh se také mění, spektrum vztahů sahá od přátelského a 

podporujícího až k vysloveně ubližujícím schématům. Obecná tendence, již lze 

vysledovat ve většině knih, směřuje od výchozího stavu (ať už je jím láska, 

nepochopení, či distanc) přes přiměřeně rozsáhlou krizi k výsledné katarzi. Ta se 

projevuje reflexí až přehodnocením dosavadního nastavení, nalezením nových 
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pravidel a hlavně hrdinčiným prozřením a smířením s tím, že vlastní rodiče jsou také 

lidmi, mají své vlastní životy, do nichž ale ona (většinou) nezvratně patří. 

Typickým příkladem budiž Lenka z knihy Všechno bude fajn. Ta sice zažívá zklamání 

z náhlého stěhování, při kterém na ni máma s tátou příliš neberou ohled (vytržení z 

prostředí, kde strávila celé dětství, má v něm přátele i zážitky), ale přesto na ně 

nezanevře a v mámě nachází podporu i kamarádku, která jí pomáhá s účastí na prvním 

mejdanu se stašími kluky (výběrem oblečení i prosazením proti tátovu názoru):  

„‚‘A ty potřebuješ udělat dojem?‘ [...] ‚Ach tak,‘ zasměje se. ‚V tom případě bych si, být 

tebou, mazala umýt hlavu, vyfoukat vlasy, nalíčit si oči a rty a pak bych si vzala 

minisukni.‘ [...] Poslechnu ji bez odmlouvání, máma vážně není vůbec stará, nicméně 

když předstoupím před tátu v kratičké skládané mini [...], abych mu jen tak náhodou 

oznámila, že jdu na mejdan, necítím se dvakrát ve své kůži! [...] ‚Dcera nám dospívá, 

starouši,‛ směje se mamka spiklenecky.“ (LL 1997 [4]: 112). 

Rodiče se posléze stávají jedním z nezbytných pilířů, které jí na konci knihy pomůžou 

ustát zdravotní kolaps a následně diagnostikovaný diabetes, s nímž se Lenka musí 

smířit. Jsou vlastně základní neměnnou jistotou, prezentují bezpečné zázemí a i díky 

jejich přítomnosti je Všechno bude fajn jedním z románů s pozitivní a bezpečnou 

atmosférou projevující se v celém rozsahu textu. Záporné a ubližující charaktery jsou 

zastoupeny vzdálenějšími figurami a možná proto nejsou schopny zasáhnout a 

deformovat osobnost protagonistky tak hluboko, jako když negativní zkušenost na poli 

mezilidských vztahů zobrazují vlastní máma a táta. Všechno bude fajn představuje 

jeden z validních modelů rodinných vztahů v knihách Lenky Lanczové. 

Z láskyplného nastavení vychází i příběh Báry (Království za botu). Ta žije sama s 

otcem, maminka jí zemřela v dětství. Krize, která se odehraje v Království za botu 

dosahuje vážnějších rozměrů než pouhé stěhování. Bářin tatínek si totiž našel novou 

partnerku a svou dceru o tom informoval teprve několik týdnů před plánovanou 

svatbou. Hrdince tím v životě přibývá nechtěná macecha a její dcera z předchozího 

vztahu: „Do očí se mi derou slzy ponížení, bezmoci a zoufalství. ‚Já o macechu 

nestojím!‛ [...] Jsem úplně hysterická při představě, že by se u nás doma mělo 

zničehonic všechno změnit.“ (LL 1995 [1]: 16). Pocit zrady a zklamání je v Barboře 

natolik silný, že ovlivňuje její vnímání podstatnou většinu příběhu. Teprve postupným 

vývojem plným drobných epizod, v nichž otcova nová manželka Pavla i její dcera 
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postupně projevují své charakterní kvality, protagonistka svůj názor zvolna 

proměňuje. K finálnímu prozření dochází souhrou dvou událostí. Pavla Báře nejprve 

nezištně pomůže se závěrečným úkolem do školy (ta díky tomu získává naději na místo 

na prestižní stáži) a vzápětí se postaví na stranu hrdinky v konfliktu s jejím otcem. Na 

konci příběhu tak dochází k nefalšovanému happyendu a všeobecnému usmíření – to 

je ale umožněno primárně tím, nakolik byla protagonistka schopná reflektovat své 

předchozí chování a kát se. 

Odlišnou výchozí situaci prožívá Klára (Tři na lásku). Ji a jejího bratra totiž otec krátce 

před začátkem knihy opustil kvůli jiné ženě a podle ní se tak na nich (i na matce) 

dopustil zásadní zrady. Veškeré jeho snahy o znovunavázání vztahu sourozenci 

odmítají a na naplánovanou dovolenou odjíždí jen z absence jiných možností, jak 

strávit léto. Při prázdninovém pobytu ale dochází k typické zvratové situaci, když se v 

jezeře začne topit dívka a Klářin otec (bývalý sportovní plavec) ji plave zachránit, což 

se podaří. Celá událost působí dramaticky. Klára náhle dochází k prozření: „Pocítím 

vlnu soucitu. Nevrátil se pouze jim, nýbrž nám! I mně a Ivanovi, ačkoli už s námi 

nebydlí!“ (LL 1998 [4]: 169). Takový momentální zvrat je pro Lanczovou 

charakteristický, hrdinka náhle pod tlakem vypjaté chvíle přehodnotí svůj dosavadní 

názor na nějaký detail, aby od této chvíle směřovala k obecnějšímu smíření se svým 

životem. Klára posléze přijme do svého života otcovu novou ženu i její malou dcerku, 

akceptuje začínající nový vztah své matky a celkově nachází mír a přístup k radostným 

okamžikům ve svém vlastním životě. 

Další variaci na zlepšení negativních vztahů prožije Anna (Stopa v mém srdci). Je 

jedináčkem a její rodiče mají stabilní manželství, jenže si s nimi vůbec nerozumí, jejich 

vztah zůstává chladným. Nese si v sobě pocit, že je neplánovaným potomkem a s 

drzostí i důvtipem svou matku dokáže vmanipulovat do jakékoliv pozice, kde ji chce 

mít. Anniny úvahy o rodině jsou provázené hořkostí, chybí jí porozumění a láskyplný 

vztah založený na tom, jaká skutečně je. S postupným vývojem příběhu dochází v jejím 

smýšlení ke změně vedoucí k otevření možnosti vyjádřit své city a zranitelnost, díky 

čemuž se dokáže přiblížit do té doby distancované figuře otce. „Táta mě chytí za slovo 

a ačkoli jsem pro něho složitější a záhadnější než meningokok, kterého ve své 

laboratoři zkoumá [...], vmísí se do rozhovoru neutrálním tvrzením: ‚Šance je vždycky, 

Anno. Každý má vždycky a ve všem nějakou šanci.‛“ Díky němu se tak zjevuje finální 

poselství knihy, jiskra naděje objeveného křehkého pouta mezi otcem a dcerou otevírá 
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možnost pro naději ještě mnohem větší. Naději, že se vše, co Anna svými rozhodnutími 

zamotala, zdárně vyřeší. 

V podobném duchu dějových proměn výchozí situace vedoucích k závěrečné katarzi je 

konstituována většina ostatních knih Lenky Lanczové. Závěrečné rozhřešení se 

nejčastěji pohybuje výslovně v citové rovině, občas se ale dotýká i jiných oblastí. Tak je 

tomu v případě Sabiny (Srdcový kluk), jež v sobě nakonec dokáže sesbírat dostatek 

odvahy a vymezit se vůči rodičovskému přání, aby studovala gymnázium. Prosadí si (a 

sama také zařídí) přestup na střední textilní a oděvní školu – východisko zde spočívá 

v naději na budoucnost podle jejích vlastních představ. 

Mezi knihami z 90. let nacházíme dvě výjimky, u nichž pravidlo nadějného uzavření 

rodinné situace neplatí. První z nich je Past na kočku, jejíž hrdinka Johana má otce 

alkoholika.  

„Otci brzy malá zásoba kozla dochází a přestože se právě vrátil z hospody, trpí velikou 

žízní. Absence piva v domácnosti ho dokáže rozlítit k nepříčetnosti. Pravý bengál 

teprve začíná. Ani zastrčením malíčků hluboko do uší se nedokážu uchránit od 

třískání, padání nádobí, bouchání do stolu a hlasitých kleteb. V nejlepším vstane 

máma a snaží se ho přimět k ulehnutí do postele, čímž přilévá olej do ohně. [...] Otcův 

tón nabývá na agresivitě, dobře vím, co přijde. Ve změti ran se hlasy ztrácejí.“ (LL 1996 

[3]: 14). 

Expresivně popisovaná situace je v této domácnosti na denním pořádku. Johanina 

matka se snaží otce mírnit, což odnáší domácím násilím, a děti tak fungují jako 

samostatná jednotka, jíž se dostává akorát ujištění v tom, že je na studiích nikdo živit 

nebude. Ekonomická situace rodiny odpovídá bezútěsnému citovému zázemí, což se 

Johaně promítá do sebevědomí, i do zajištění základních životních potřeb. Hrdinka 

ovšem nejčastěji reflektuje, že nemá nic pěkného na sebe – do širší analýzy dopadů 

rodinné situace se nepouští.  

Pojetí rodiny a jejích potíží je v Pasti na kočku sobecké z pohledů všech postav. Jediný 

vývoj, který v tomto ohledu kniha přináší, se odehraje ve vztahové rovině matky s 

otcem. Ta totiž potká jiného muže a po letech utrpení v nefunkčním manželství sebere 

odvahu od manžela odejít. Neprovede to však příliš smysluplně vůči svým dětem, 

neboť se v závěru knihy prostě odstěhuje a sourozence zanechá jejich osudu. Nezajímá 

ji, jak dopadla Johanina interrupce, ani co se sourozenci bude dál. K celkové katarzi 
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tak nemůže dojít, pouze Johana sama v sobě nalézá prozření a východisko, že její další 

život záleží zcela na ní. 

Druhou výjimkou je Zlodějka snů. Ta se liší i v celkové kompozici, jak jsme popsali v 

úvodní kapitole. Rodinný faktor zde zůstává upozaděn, ze všech variant v jednotlivých 

knihách se nejvýrazněji přibližuje pouhé kulise. „Co si pamatuji, nikdy jsme si s 

mámou nesedly a nepovídaly o mých problémech nebo prostě jen tak. Nikdy jsem se jí 

s ničím nesvěřovala, nevyprávěla jí [...] svoje zážitky ze školy. Ne proto, že bych byla 

skoupá na slovo, ale… moji mámu to nikdy nezajímalo.“ (LL 1996 [6]: 16). Zdejší 

protagonistka Daniela žije sama s matkou a sestrou. Nepojí ji s nimi nijak láskyplný 

vztah, v zásadě pouze bydlí vedle sebe. Tento stav může být původním zdrojem řady 

problémů, s nimiž se Daniela potýká. Nedochází však k žádné reflexi a citová deprivace 

hrdinky není pojmenovaná přímo ani nijak zpracovaná.  

S pojetím rodinných vztahů úzce souvisí i faktor vzdělávací instituce, kterou dívky 

navštěvují. Ten se štěpí na několik rovin zasahujích do hrdinčina života různými 

způsoby. Období kolem 15 roku života je totiž význačné přechodem ze základní na 

střední školu9; první závažnou volbou ovlivňující celý následující (profesní) život a 

řadou změn s tím spojenou.  

První rovinou je tedy vůbec volba zaměření studia. Na tu mají rodiče zásadní vliv a v 

knihách Lenky Lanczové se setkáváme jednak studiem rodiči vybrané školy (jako 

například u Sabiny ze Srdcového kluka, Žanety ze Schodů do nebe, nebo Martiny z 

Půlnočních snů), jednotlivá řešení takové situace se opět široce liší. Zatímco Martina 

ve své škole nachází zalíbení a nakonec je za rodičovskou volbu vděčná, Sabina si sama 

zařídí přestup jinam a Žaneta naopak školy zcela zanechává a nachází smysl v práci, 

jejíž nabídky bystře využije. A jednak jsou tu hrdinky, které si své studium určily samy, 

jsou spokojené a škola jim jen poskytuje každodenní program či přátele.  

S rodičovskou rolí souvisí školní prospěch. V některých rodinách si na něm zakládají 

až neúměrně (Martina z Půlnočních snů se těžce popasovává s rodiči-kantory, pro něž 

je základní lidskou hodnotou), jiným je zcela lhostejný (Oranžové blues). Obecně je ale 

výrazně spjatý s hrdinčinou sebeúctou. „Nevím, jestli to, co mě nutí biflovat se do 

úmoru, je ta hrdost či spíš jen touha být (aspoň v něčem) dobrá, případně obyčejný 

 
9 Ve tvorbě Lenky Lanczové z 90. let se vůbec neobjevují víceletá gymnázia. 
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stud nestát před tabulí jako němé tvrdé y, což mi připadá příšerně ponižující.“ (LL 1996 

[5]: 2). Lanczová na tomto poli poměrně podrobně zobrazuje různé typy motivací a 

jejich váhu. Vnitřní motivace vycházející ze samotných postav se nakonec vždy ukáže 

jako podstatnější, s trvalejším efektem. Díky ní jsou protagonistky schopné čelit 

rodičovským rozhodnutím a jiným nástrahám, které si pro ně fikční svět přichystal. V 

tom spočívá další přínos pro čtenářku, možnost načerpat odvahu k cestě za vlastními 

sny. 

Na okraji vlivu rodiny pak leží další školní aspekt, fungování v kolektivu vrstevníků. 

Ten je primárním zdrojem vztahů, jež protagonistky navazují, rozvíjí a jimiž žijí. 

Většina knižních rodičů se alespoň triviálně zajímá o přátele své dcery, ačkoliv často 

pouze v kontextu potřeby mít kontrolu nad jejím životem. Zde autorka nejvýrazněji 

komunikuje skutečnost, že není každý takovým, jakým se jeví na první pohled. Rodiče 

můžou mít pravdu, když se jim nezamlouvá některý dceřin známý či kamarád/ka, 

jenže ji stejně často nemají. Hrdinka si své vztahy pak musí obhájit – anebo se smířit 

s chybou ve svém odhadu. Konkrétní průběh jednotlivých typů vztahů a vůbec 

interakcí mezi hrdinkou a jejím sociálním prostředím probereme v následující 

kapitole. 

Rodinné prostředí tedy představuje nejjednoznačnější z vnějších formujících faktorů. 

Jednak je jím definována výchozí situace, z níž protagonistka vyrůstá, jednak je 

aspektem zasahujícím veškeré oblasti života, jež jsou v románech Lenky Lanczové 

zobrazovány. Pojetí a míra působnosti této sféry se vyznačují různorodostí, čímž 

autorka opět přispívá k dojmu jedinečnosti plynoucímu z každé jednotlivé knihy a 

hrdinky, ačkoli (přirozeně) každá z nich disponuje nějakou formou rodinného zázemí. 

4.2 Lásky a nelásky 

Knihy Lenky Lanczové se vyznačují vysokou dějovostí. Narativ jako by pospíchal, stále 

někam plyne, něco se děje, události přichází jedna za druhou. Vedle introspektivních 

pasáží, v nichž hrdinka reflektuje své (a okolní) myšlenky, hodnoty a jiné statické 

abstraktní prvky, jsou hlavní náplní textu interakce s dalšími postavami. V rámci nich 

se odehrává většina dějových zvratů. Ty také nesou různou významovou váhu, můžou 

být jednorázové i opakované (pak se rozvíjí ve vztah). Stranou rodinného prostředí a 

minoritního setkávání s jinými dospělými lidmi (kdy si ale protagonistka se svým 

protějškem nikdy není rovnocenná) hrají nejpodstatnější roli její vrstevníci.  
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Pro zachycené životní období je typické přehodnocování dosavadních vztahů a 

navazování nových. (To je způsobeno například právě přechodem na novou školu.) 

Také se otevírají nové úrovně zejména v rámci objevování možností partnerských 

vztahů, objevují se zde první platonické lásky, hrdinky zažívají první polibky a 

rozechvělé doteky, postupně směřují až k prvnímu pohlavnímu styku. Pozice na škále 

plnohodnotného partnerského vztahu se v knihách liší adekvátně věku protagonistky. 

Podobným způsobem (i když v jiném směru) se vyvíjí také přátelské vztahy. Nejlepší 

kamarádka se z dívky sedící vedle v lavici posouvá na úroveň nejbližší důvěrnice, právě 

směrem k ní hrdinka směřuje vše, co by vůči rodičům bylo nepřijatelné.  

4.2.1 Přítelkyně 

Pojetí hrdinčiných vztahů s vrstevníky v románech Lenky Lanczové postrádá 

analogickou vývojovou linku vysledovatelnou v rámci rodinné situace. Přátelské i 

partnerské vztahy postav přímo závisí na ději každé jednotlivé knihy. Způsob a míra 

zapojení kamarádek v příběhu je tak vysoce individualizovaným vnějším faktorem. 

Přítelkyně a spolužačky však patří k nejužšímu sociálnímu okolí hrdinky (čili jsou jí 

nejblíže), tudíž představují pestrou a komplikovanou množinu vlivů, jimiž na ni 

působí.  

Přirozeným ohniskem vrstevnických vztahů se pro každou hrdinku stává školní 

kolektiv. V příbězích dějově situovaných do průběhu školního roku postavy tráví 

podstatný časový úsek přímo výukou, přestávkami mezi ní, souvisejícími aktivitami, 

vypracováváním domácích úkolů, či učením se doma. Pro podobu a průběh těchto 

událostí je stěžejní protagonistčino zapojení do třídního kolektivu. Proto se linka 

přátelství výrazně liší v knihách odehrávajících se v průběhu školního roku oproti 

prázdninovým příběhům. Lanczová zachycuje celé spektrum sociálních rolí, které 

dívka vůči svému okolí může zaujmout, tyto role bývají podmíněny právě přítomností 

či absencí kamarádek. Mít alespoň jednu spřízněnou duši se ukazuje jako nesporná 

výhoda, ať už z materiálního či duchovního hlediska; právě prostřednictvím její 

existence je častokrát rozřešeno hledání přijatelné pozice ve světě typické pro období 

dospívání.  

Přátelské vztahy se v knihách odehrávají dvojím způsobem. První z nich, v němž jsou 

kamarádky pevnou součástí fikčního světa a v rámci vzájemného vztahu nedochází k 

žádným převratným událostem, jsme nazvali statickým. Postava přítelkyně v něm 
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figuruje jako specifický druh kulisy, s jejíž pomocí jsou jednotlivé události ovlivňovány 

a přibarvovány, sama o sobě však žádné zvraty nezpůsobuje. Příkladně v tomto ohledu 

funguje Petra, kamarádka a spolužačka hrdinky Barbory (Království za botu). Petra je 

správnou holkou se vším všudy, plná optimismu a podpory, dokáže se za Báru postavit, 

podržet ji i utěšit. V mnohých chvílích přináší náhled zdravého rozumu, nabízí řešení 

nejvýraznější traumatizující situace románu, při níž je Bára znásilněna:  

„‚Hele, neměla bys to radši ohlásit?‘ [...] ‚Ohlásit? Jako na policii?! Ses zbláznila, ne?‘ 

[...] ‚No já jen… přemejšlej, oni tě znásilnili, chápeš? Znásilnění je trestnej čin, oba by 

mohli vyfasovat třeba pár let kriminálu. Takhle si budou myslet, že jim to vždycky 

projde, a příště přefiknou další holku.‘“ (LL 1995 [1]: 48).  

Ačkoli se Bára rozhodne radu neuposlechnout a na policii nejde, za zřetelný klad 

pokládáme skutečnost, že potenciální řešení vůbec zaznělo. Petra kamarádce následně 

alespoň poskytuje psychickou oporu, vyslechne ji, ba dokonce se dívky z její iniciativy 

společně vypraví si to s násilníky „vyříkat“. Samotná Petřina existence a jejich společné 

pouto hrdince pomůže překonat těžké chvíle a zároveň díky vzájemnému sdílení 

intenzivněji prožívat jiné, radostné události. 

Vyznění statického typu přátelského vztahu tedy může být ryze pozitivní; obě 

kamarádky jsou si rovny, mají jedna druhou, paralelně prožívají první lásky i 

každodenní události, vzájemné bytí představuje základní jistotu. Existuje ale i druhá 

poloha statického typu; situace zpravidla nastolená v rámci příběhu odehrávajícího se 

o prázdninách, v níž je hrdinka vytržena ze svého každodenního prostředí. Ať už je to 

rodinnou dovolenou (Stopa v mém srdci), vlastním prázdninovým programem 

(Srdcový kluk) nebo z úplně jiného důvodu, jakým je například útěk z domova (Sólo 

pro Kristýnu), ve všech těchto příkladech zůstávají kamarádské vztahy v pozadí. 

Objevují se pouze prostřednictvím epizod místně a časově ohraničeného charakteru. 

Celá problematika hledání vlastního místa na světě, popřípadě vyjasňování pozice v 

kolektivu, je zde odsunuta do pozadí, anebo se částečně projevuje v rámci některé jiné 

roviny. 

Autorský nástroj přátelství se zjevuje v přímém přenosu odehrávající se interakce 

(často zdůrazněné značenou přímou řečí), či (a to zejména) je intenzivně zrcadlen 

vnitřním prožíváním protagonistky. Právě zde se v plné míře projevuje dynamický typ 

vztahů. Pro ten je signifikantní, že jeho vývoj (i reflexe) vytváří celou řadu zápletek. 
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Šíře dynamických vztahů se rozprostírá od úplného nedostatku přátelských kontaktů 

(a vyplývajícího hrdinčina subjektivního pocitu osamění) až po kvalitní přátelství 

končící nepředvídanou tragédií.  

Absolutní deficit blízkých pociťuje například Aneta z Tajné lásky: „Jsou dvě, mohou si 

říct úplně všechno. Mají společné zážitky, chodí do kina, navštěvují se. O mě nestojí. 

[...] Nikdo o mě nestojí, krucinál! Nikdo. A to je na tom úplně nejhorší.“ (LL 1996 [5]: 

6). Toto téma se následně projevuje jako zdroj jedné ze zásadních dějových linek 

narativu. Aneta je ochotná pro přátelství s oblíbenou spolužačkou zapřít své vlastní 

hodnoty a dlouhou dobu přivírat oči nad jejím nevhodným chováním (falešná 

kamarádka Veronika se totiž posléze pokusí svést Anetina otce – a ukazuje se, že 

získání takové příležitosti bylo jediným motivem, proč se s ní začala přátelit). Aneta 

posléze nachází východisko v přijetí vlastního hodnotového žebříčku a smíření s tím, 

že není všechno zlato, co se třpytí. K tomuto poznání přispěje i zlepšení vztahu s 

vlastními rodiči, a hlavně naděje z rozvíjejícího se (prvního) milostného vztahu, jenž 

hrdince substituuje postrádanou blízkost.  

Přítelkyni, která se posléze ukáže býti falešnou, nachází i Natálie (Dva kroky od ráje). 

Přechod na gymnázium je v jejím případě poznamenán sérií nešťastných náhod a 

špatných rozhodnutí. Jedním z nich je právě volba Viky, studentky propadlé k nim do 

třídy z druhého ročníku, za nejbližší bytost. Viktorie se nakonec z atraktivní zajímavé 

dívky přes zrádnou kamarádku (to se projevuje řadou podrazů a nečestného chování) 

ukazuje být nešťastnou bezprizorní dívkou snažící se sama sobě vylhat zdání o lepším 

životě.  

„Místo zlosti se ve mně zvedne vlna soucitu. Ta holka to nemá lehký, [...]. Nedivím se, 

že se nestíhala učit a věčně chyběla. Při takové vytíženosti by prolítla i vzorná 

Koubková! Její lhaní se najednou jeví ve zcela jiných souvislostech. Možná to byly 

jenom úniky z reality, vysněné představy, jak by to mělo fungovat...“ (LL 1998 [1]: 

238). 

Díky citované úvaze se Natálie nakonec dokáže ze všech průšvihů vzpamatovat – 

dokonce Viky odpustit a nalézt rovnováhu. Kniha Dva kroky od ráje tak končí dobře 

– nalezením cesty k dávné kamarádce a nadějí na obnovení přátelství. (Konec má 

ovšem hořký nádech, neboť ten, kdo se nakonec ukáže jako zcela záporná postava, je 

Natáliin přítel). Prostřednictvím Natáliina příběhu se také nejvýrazněji projevuje 
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jedna z vlastností definovaných Mariií Vágnerovou jako vlastní dospívajícím: 

„Hodnocení jiných lidí se v průběhu dospívání mění hlavně vzhledem k rozvoji 

rozumových schopností. Mladší děti si všímaly toho, jak se lidé jeví. Pubescent by chtěl 

vědět jací jsou, resp. jací by mohli být.“ (MV 1999: 170). Postava hlavní hrdinky toto 

stanovisko integrovala do svého charakteru, a proto dokáže pochopit Viky a odpustit 

jí, kdežto akceptování přístupu přítele Aleše, závislého na hraní automatů, už není v 

jejích možnostech.  

S opačnou výchozí situací Lanczová pracuje v Mostu do Země lásky. Příběh zdejší 

hrdinky Hanky začíná velmi šťastně; má rodinu, která ji miluje, disponuje i nejbližší 

kamarádkou Denisou. Jsou si natolik blízké, že jim okolí přezdívá dvojčata, sdílí spolu 

všechno, podnikají přehršel aktivit, mezi jinými například pravidelné víkendové 

pobyty na chalupě, kam se dopravují stopem. Šťastný dojem přetrvává i se zjevením 

Hančina vysněného kluka Marka, jenže vzápětí se narativ začíná komplikovat. Do 

Marka se totiž zamiluje též Denisa a pokouší se jej svést. Nechová se ale zcela podle, 

pokouší se své posedlosti odolat a neublížit kamarádce, to se jí však nepodaří a Marek 

podlehne. Hanka všemu postupně přichází na kloub. Ve chvíli, kdy se chystá své 

„dvojče“ konfrontovat s jejím podivným chováním, dochází k rychlé eskalaci krize. 

Denisa se ztrácí a Marek popírá, že by ji viděl. K hrůznému rozuzlení dochází vzápětí, 

kdy se najde kamarádčino mrtvé tělo; při stopování zpět z chalupy ji znásilnili a 

zavraždili dva muži, kteří ji vezli autem. Takový konec nikdo nečekal, Hanka se 

psychicky hroutí a vedle ztráty nejbližší kamarádky se musí vyrovnávat se zradou 

kluka, v nějž věřila, že je tím pravým… Most do země lásky prezentuje krajní příklad 

krizové traumatizující situace, jehož je Lenka Lanczová schopná dosáhnout. V takové 

extrémně zátěžové chvíli se plně projevuje schopnost autorky explicitně popsat 

hrdinčiny niterní pochody (spolu s jejich fyzickými projevy) a díky tomu zasáhnout 

čtenářku přenesenou zkušeností:  

„Před očima se mi rozlije rudá tma. Denisa je mrtvá. Navždycky. Už nikdy si spolu 

nesedneme do jedné lavice, neusteleme si v pokojíčku v Krásonicích, nebudeme 

probírat kluky a všechny ty veledůležité holčičí starosti. Už nikdy. Tušila jsem to. To 

byl onen hnusný zdrcující pocit, že se na mě žene něco příšerného. [...] Prášky, které 

do mě máma násilím nacpe, jsou na nervy, měly by oslabit mou mysl, udělat ji 

otupělou… Ale ono to nezabírá!!! Je mi strašně, tak šíleně těžko! Brečím do strhání, 

žmoulám v rukou Denisina plyšáka; třesu se jako v zimnici.“ (LL 1999 [1]: 191). 
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Na poli kamarádských vztahů se v románech Lenky Lanczové odehrává široká paleta 

událostí. Nejvýraznější zásah do emočního vnímání hrdinky přináší reflexe 

jednotlivých příhod následně vztažená k celkovému kontextu mezilidských vztahů. V 

mnohých variacích je zde rozvíjen identifikační potenciál pro čtenářku, jíž se tak 

otevírají četné možnosti skrze zrcadlení v hrdince pochopit a definovat vlastní pozici v 

kolektivu prostřednictvím vlastních reálných prožitků. To je umožněno právě existencí 

velkého množství diferencovaných variant fiktivních vztahů. Veškeré formy přátelství 

v knihách Lanczové se vyznačují shodnou tendencí, kdy v sobě protagonistky mají 

hluboce zakořeněnou potřebu být akceptovány okolím, v jehož kontextu hledají svou 

pozici ve světě. 

Vedle skutečně blízkých kamarádů hrdinky navazují kontakty s řadou dalších postav. 

Tím se rozšiřuje škála potenciálních traumat; o další, epizodní negativní zkušenosti 

přinášené vzdálenějšími vrstevnickými postavami. Jejich účelem je čtenářku 

obeznámit se šíří možných patologických jevů (čili jí o nich poskytnout povědomí, ale 

nenechat ji takovou zkušenost okusit skrze identifikaci).  

Taková vystavení jsou dvojího typu. Jednak se týkají postav, k nimž protagonistku 

neváže žádné bližší pouto (a jejichž situaci pak nemá tendenci řešit vlastní iniciativou), 

jakou je o tři roky starší sousedka Marika (Š jako Šarlota). „Marika se vdávala v 

sedmnácti, protože musela, v osmnácti se jí narodil syn a po půldruhém roce to u nich 

někdy vypadá na rozvod. Její manžel hodně pije, chodí domů často opilý a pak rozbíjí 

nádobí a tluče Mariku. Mamka ji nelituje, říká, že si za to může sama [...].“ (LL 1994 

[2]: 4). Hrdinka Šarlota se s Marikou setkává ve společných prostorách domu, 

několikrát jí poskytne azyl, když zbitá Marika utíká z bytu; její situací se trápí, ale 

nakonec je nucena uznat, že řešení musí vyjít ze sousedky samotné a ona, hrdinka, to 

není schopná změnit.  

Jednak se může jednat o poměrně blízkou kamarádku, jejíž problematická situace je 

protagonistce natolik vzdálená, že sama dochází poznání o nemožnosti ji ovlivnit. 

Taková je role Pavly (Super koťata), jejíž otec byl vězněn za sexuální zneužití 

nezletilých dívek a po návratu se dopouští recidivního chování – jehož obětí je 

tentokrát jeho vlastní dcera. Hrdinka Katka situaci přichází na kloub a kvůli 

neexistenci jiných možností se s ní svěřuje mamince. Navzdory intervenci dospělé 

osoby však řešení neexistuje. Pavla je na prázdniny odvezena k babičce, aby se vše 
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utišilo, a Katka musí skousnout, že svět není jen dobrý a některé události nemají 

východisko. 

Specifikem přátelství v románech Lanczové je, že v drtivé většině případů probíhají 

striktně genderově odděleně. Nejbližšími postavami hrdinek jsou zásadně další dívky, 

ať už se jedná o statický, dynamický, nebo vzdálený „kulisový“ model. Autorce se díky 

tomu snadněji navazuje na přenositelnou výlučně ženskou zkušenost (mezi fiktivními 

postavami samotnými i směrem ke čtenářce). Spektrum mužských postav se rozkládá 

pouze na škále potenciální až nepřijatelný partner, bližší analýze tohoto prvku je 

věnován následující oddíl. Kamarádky a přítelkyně s sebou přináší také rovinu 

porovnávání se, sdílení zkušeností. Plní tak roli hodnotové škály, morálního kompasu 

i negativního příkladu přístupného komparaci. 

Zcela odlišným způsobem jsou pojaty vztahy k dospělým postavám. Vyjma rodičů 

zřídkakdy zastávají roli autorit, naopak se často projevují jako směšné, 

odsouzeníhodné postavičky. Takové vnímání je typické zejména pro dospělé muže, 

kteří se mnohokrát ukazují jako chlípníci se snahou „sbalit“ o desítky let mladší 

hrdinku, leckdy s přímo pojmenovaným cílem připravit ji o panenství. Vedle těch jsou 

rozsáhlou skupinou pedagogové a učitelé, přezdívaní potupnými zkomoleninami svých 

jmen (Bomberman), u nich však existují příklady, kdy se vyučující ukáže jako správný 

charakter. Obecně jsou knihy Lanczové poplatné další charakteristice dospívajících:  

„Pubescent je k dospělým netolerantní. Jeho lpění na rigidním dodržování pravidel a 

důraz na absolutní spravedlnost může mít, kromě uspokojení potřeby jistoty, ještě 

další smysl: pubescent vyžaduje rovnoprávnost. Rovnoprávnost se projevuje i v tom, 

že určitá pravidla musí dodržovat všichni a ne jenom děti v podřízeném postavení.“ 

(MV 1999: 171).  

Tento postoj se naplno projevuje v Souhvězdí Labutě, jehož hrdinka Miroslava načape 

svého vyučujícího při pohlavním styku s kolegyní (ačkoli na něj doma čeká těhotná 

manželka). Tato epizoda mimo ztráty iluzí i důvěry k oblíbenému třídnímu poznamená 

její víru v autority jako celek a podepíše se i na jejím vnímání partnerských vztahů. 

Dospělé postavy a jejich chování tedy mají na protagonistku výrazný vliv, ten se však 

vyznačuje převážně ztrátou (anebo podporou) víry v určité hodnoty a v řád světa. Tento 

dopad je však poměrně distancovaný od vlastního prožitku, důležitější roli hrají 

hrdinčiny vlastní životní a zejména milostné zkušenosti. 
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4.2.2 Hrdina 

Přirozeným protějškem náctiletých hrdinek je mírně starší chlapecká postava. Právě v 

systému vztahů hrdinek k opačnému pohlaví se nejvýrazněji projevuje genderová 

stereotypnost díla Lenky Lanczové. Protagonistky vnímají hledání partnera a lásky 

jako primární životní náplň. Jejich motivace jsou různé, od naivního snění 

podmíněného představami červené knihovny o princi na bílém koni (mnohé 

protagonistky četbu dívčích románů přímo reflektují, převážně ale s pejorativním 

vyzněním) přes hledání spřízněné duše a snahy si skrz partnerský vztah vydobýt své 

místo na světě (jako zmíněná Aneta z Tajné lásky) až po potřebu se vyrovnat okolním 

dívkám. Pro nalezení partnera (a udržení následného vztahu) jsou hrdinky schopné 

nejzazšího sebezapření. 

Jakmile se v příběhu objeví potenciální partner, stává se jeho postava takřka 

nedosažitelným ideálem. Hrdinka jej posléze začíná adorovat, je schopná obětovat 

téměř cokoli včetně vlastní hrdosti, aby si jí všiml. Následují dva možné scénáře. Pokud 

se chlapecká postava ukáže být tím pravým a jejich vztah se nějakým způsobem rozvíjí, 

dívka zůstává v úžasu: „A stále dost dobře nemůžu pochopit, jak si mohl krásný kluk 

jako on všimnout tak nevýrazné a tuctové holky, tedy mě!“ (LL 1998 [2]: 151). Takovou 

mužskou postavu budeme dále označovat hrdina. Ten se stává protagonistce 

plnohodnotným protějškem a jejich vztah koreluje s utopistickým pojetím lásky, jenž 

je v knihách Lanczové naplněna vzájemným respektem obou partnerů. Skutečný 

hrdina tedy ve chvíli pochybností ujišťuje protagonistku o její vlastní hodnotě, ona mu 

vzápětí uvěří a najde díky němu stabilitu v životě a základní jistotu sama v sobě.  

Pokud ale dívka podlehne nepravému, čeká ji nepříznivý scénář plný snahy dosáhnout 

láskyplného vztahu s někým, kdo k tomu není uzpůsoben. Čtenář je v naprosté většině 

příkladů schopen odhalit skutečný charakter mužské postavy podstatně dřívěji, než 

sama hrdinka. (Takového odhalení dosahuje i její fiktivní sociální okolí, nejčastěji 

blízká kamarádka, čtenář pak ve stanoviscích přítelkyň nachází podpůrné argumenty 

pro svůj názor.) Protagonistka však dlouhou dobu zůstává oslepena, nikomu 

nenaslouchá, svého partnera omlouvá, kryje jeho činy, musí si projít řadou bolestivých 

ran. Jeho neakceptovatelné chování se víc a víc stupňuje, až dojde ke konkrétní 

extrémní situaci, po níž již v iluzi není možné pokračovat. Takové situace jsou pokaždé 

nesmírně traumatizující, stojí spoustu slz a nezřídkakdy zruinují hrdinčinu naivitu, 

víru ve svět i v sebe.  
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Vedle specifického typu opuštění, tedy rozchodu iniciovaného mužskou postavou 

(Zlodějka knih), se s takovou zkušeností hrdinky setkávají zejména v rámci sexuální 

tématiky, což je pravděpodobně způsobeno vysokou mírou zranitenosti hrdinek skrze 

tuto oblast. Celá řada z nich je pannami, i ty, jež mají první pohlavní styk již za sebou, 

jej vnímají jako něco speciálního až posvátného. V kontrastu s tímto dojmem stojí 

otevřenost, s níž jsou sexuální scény popisovány; množství explicitních detailů 

pojednávajících pohlavní styk z technické i emocionální stránky sice občas lehce 

zkresluje realitu, obecnou představu ale čtenářce nabízí zevrubnou. Podrobně jsou 

popisovány pozitivní i špatné zkušenosti. Proto je vyznění negativních sexuálních scén 

pravděpodobně nehlouběji zasahující traumatickou oblastí.  

Protagonistek–pann, jejichž první zkušenost se sexem dopadne velmi zle (a jejichž 

prožitek proběhne v rámci narativu) je celá řada. Pokud mají štěstí jako Julie 

(Prázdniny pro zaláskované), podaří se jim partnera, jenž se v té chvíli stává 

sexuálním násilníkem, odmítnout a pokořující zkušenosti uniknout. Jindy takové 

štěstí nemají, pak je jim extrémně ublíženo (zmiňovaná Bára z Království za botu). 

Extrémní situace může vést až do nejzazších důsledků, jakými jsou sžírající strach z 

pohlavní nemoci (Dva kroky od ráje),  nebo neplánované otěhotnění. S tím se musí 

vyrovnat Johana z Pasti na kočku, jež následně postoupí interrupci. Mimo traumatu 

vycházejícího ze samotného potratu (Lanczová velmi expresivně líčí situaci na 

nemocničním oddělení) si hrdinka musí poradit s pocity absolutní zrady ze strany otce 

dítěte (příkladného antihrdiny): „Kdybych mohla říct; Dominik chtěl, abych si to dítě 

nechala, upalovala bych odtud tak rychle, že by mi nikdo nestačil! Jenže já to říct 

nemohu. Dominik nestojí o mě, natož o dítě, které zplodil jen proto, že se neobtěžoval 

s kondomem. [...] Jedním jediným slůvkem zničím šanci na život dítěti, které vzniklo 

z mé naivity a Dominikovy hlouposti.“ (LL 1996 [3]: 176).  

Stranou přímo traumatizujících událostí se celkové zkušenosti v rovině milostných 

vztahů také stávají hlediskem, od nejž hrdinka odvíjí svou hodnotu v kolektivu 

vrstevnic: „‚Uvaž, v září mi bylo šestnáct a ještě jsem neměla kluka! Nedostala jsem 

jedinou pitomou pusu z lásky! Vůbec nikdo o mě nestojí. [...] Jenže všechny holky ve 

škole buď kluka mají, anebo měly. Jsem mezi nimi nemožná, fakt.‘“ (LL 1994 [2]: 11). 

Popsaný společenský tlak (ještě umocněný kamarádčiným výsměchem) vede 

protagonistku Šarlotu až ke ztrátě soudnosti a k snadnému podlehnutí tomu 

nepravému – antihrdinovi. Vliv pocitu méněcennosti se v Šarlotě promítne také do 
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hodnot, které v budoucím partnerovi hledá; patří k hrdinkám vyzdvihujícím vzhled a 

reprezentativnost potenciálního přítele bez ohledu na emocionální složku vztahu. Je 

tak schopná zcela propadnout místnímu frajerovi, přičemž vymaňování se z jeho vlivu 

trvá zbývající dvě třetiny narativu. Šarlotin šťastný konec spočívá v přehodnocení 

jejího pohledu na svět a ve smíření s tím, že někdy jsou dobré aspekty jako spolehlivost 

a laskavost partnera nebo vzájemné porozumění důležitější než fyzická atraktivita. 

Těmito aspekty se vyznačuje celý koncept archetypálního hrdiny. Je oproti dívce starší 

a imponuje tím, že ví, co chce; je čestný, má zásady, jež odmítá překročit; respektuje 

partnerku jako rovnocennou bytost. 

Typická hrdinka Lenky Lanczové, již ještě nepotkalo nic zlého, je v partnerské oblasti 

lehce naivní, zakládá si na idee skutečné pravé, až pohádkové lásky. Představa 

sexuálního kontaktu bez citové náplně pro ni není nijak lákavá, a pokud svoje názory 

prezentuje veřejně, setkává se s odsouzením až pohrdáním (nejčastěji) spolužačkami. 

Některé z hrdinek jsou naivní beznadějně, jiné mají (na základě aspoň nějakých 

zkušeností) zdravější ponětí o realitě, jejich idea pohádkového hrdiny je pak ředěna 

povědomím o realitě „‚A ty věříš, že na zábavě se dá najít princ? U piva? V silácký 

partě?‘ Odpověď si musím v duchu rozmyslet. ‚Je princ a princ, víš? Pohádkovýho 

nenajdeš nikde, Lucko. A normálního kluka, se kterým by ti bylo pěkně, klidně i na 

zábavě. Ne všichni se drží piva, víš. První dojem je někdy hodně mylnej.‘“ (LL 1996 [2]: 

74).  

Každá z protagonistek ve své knize prožívá (první) partnerské vztahy, což s sebou nese 

široký prostor pro emocionální i fyzické poranění. Rozpětí takových zážitků u 

Lanczové sahá od prostého dívčího zklamání z odmítnutí vysněným klukem až po 

brutální zkušenost sexuálního zneužití. Každá taková událost je nakonec nějakým 

způsobem ošetřena a hrdinčin život, jakkoli se zdál nadobro přerušen, ve výsledku 

plyne dál.  

4.2.3 Sebeláska 

Vzhledem k subjetivizovanému vyprávění tvoří podstatnou část knihy hrdinčina 

introspekce. Hrdinka hodnotí sama sebe stejnou měrou jako svět okolo ní, ba dokonce 

často mnohem přísněji. Sebehodnocení samo o sobě nenese prvky traumatu, zato se v 

něm případná zraňující zkušenost výrazně projevuje, anebo z něj naopak potenciální 

traumatizující zkušenost vychází. 



35 

Protagonistka na sobě hodnotí zejména svou fyzickou podobu, svůj vzhled. To se 

výrazně promítá do veškerých mezilidských vztahů, „krásnějším“ postavám je 

záviděno, a ty „ošklivější“ se alespoň snaží stát jejich přáteli a být jim nablízku. Zde se 

naplno projevuje dívčina tendence se porovnávat s vrstevnicemi kolem: „Matka 

příroda je totiž děsně nespravedlivá, někomu dá do vínku krásy špetku, jinému dvě 

fůry, takže Verče k tomu všemu nadělila ještě líbeznou tvářičku, andělsky modré oči a 

blond vlasy do pasu.“ (LL 1996 [2]: 3). Ta je dovedena do extrému, pokud se do 

interakce navíc zaplete postava opačného pohlaví: „Nemám nic, čím bych něho 

zapůsobila. Chybí mi Verčina krása, šarm, vtip i sebevědomí. (...) Prostě nevěřím, že 

by se mnou chodil jen proto, jaká jsem. Tedy – obyčejná. A takových je dvanáct do 

tuctu.‟ (tamtéž: 73). Z komparace hrdinka zásadně vychází jako ta horší, ošklivější, 

méněcennější. Taková situace nemá rychlé instantní řešení. Teprve s uplývajícím 

příběhem se postavy učí na sobě hledat i pozitiva, nejčastěji jim s tím pomůže nalezení 

hrdiny (až jeho prostřednictvím hrdinky uvěří samy v sebe a ve své klady). 

Smíření s vlastním vzezřením plným nedokonalostí potom přichází skrze hrdinu, 

respektive skrze díky němu nabytou zkušenost, že protagonistka někomu může 

připadat krásná, ačkoli se tak sama nedokáže vnímat. „Klukům se líbí různé typy dívek, 

Rik je toho jasným důkazem. V jeho očích jsem krásná, ačkoli mi do dokonalosti chybí 

minimálně kilometr, a jiným se třeba nelíbím vůbec. Jenže do těch mi nic není.“ (LL 

1999 [2]: 171).  

Konkrétní formulace vnímání sebe samotné se vyznačují fatálností: „Moje mindráky 

se v odlesku obrovských zrcadel (...) zvětšují do apokalyptických rozměrů.“ (LL 1996 

[5]: 43). Kvůli té uvádíme problematiku sebepojetí mezi potenciálně traumatizujícími 

situacemi. Pokud se totiž k hrdinčinu fatálnímu odsuzování sebe sama připojí i 

odsouzení v rámci kolektivu (například hraničící se šikanou), může její zkreslený 

náhled vést až k poruchám příjmu potravy (Střípky mých lásek) a jiným způsobům 

ubližování sama sobě.  
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5. Závěr 

Naším cílem bylo analyzovat vybrané romány Lenky Lanczové; nalézt v nich a popsat 

stěžejní výstavbové principy. Ústředním pilířem všech knih je koncept splynutí 

protagonistky, vypravěčky a fokalizátorky v hrdinku–přítelkyni, jíž po dobu příběhu 

čtenářka vidí do mysli a prožívá s ní její radosti i karamboly. Největší přínos hrdinky–

přítelkyně se skrývá v maximální snaze usnadnit čtenářce možnost se s ní 

identifikovat, čímž se ustanovuje hlavní přínos: osvětová funkce románů. 

Prostřednictvím přiblížení hrdince se totiž čtenářka může alespoň pomocí přenesené 

zkušenosti setkat s rizikovými situacemi, aby při případné konfrontaci s podobnou 

situací v reálném světě měla povědomí o možných řešeních. Paleta zápletek je v 

příbězích značně široká, tudíž nebylo v našich možnostech postihnout veškeré 

jednotlivé případy. Potenciální traumatizující situace jsme tedy alespoň pro poskytnutí 

přehledu rozčlenili na základě skupin faktorů formujících hrdinčin osud. 

Výsledné oblasti, v nichž dochází k traumatizujícím situacím, jsou vždy spojené se 

sociálním prostředím hrdinky. Zjednodušeně lze konstatovat, že příčinou všech 

traumat jsou další postavy (vlastní vinou i nezáměrně), ačkoli poslední oblast vychází 

ze vztahu, jejž má protagonistka sama k sobě. Typy vztahů–zdrojů potenciálně 

traumatizujících jsou: 

1) Rodinná situace, v níž největší potíže způsobuje pocit zrady z nenadálého 

rodičovského rozhodnutí, případně nedostatek lásky, podpory a pochopení ve 

vzájemném vztahu. Souvisí s ní také ekonomický faktor, kdy na dívku dopadá 

materiální nouze. Řadíme sem i určitý typ komplikací spojených se 

vzděláváním, například volbu školního zařízení, do níž mohou rodiče výrazně 

zasáhnout. 

2) Přítelkyně a kamarádky prezentují první vlastní pozici, již dívka zaujímá ve 

světě. Traumatizující situace s nimi spojené se tak často vztahují k jejich absenci 

a vyplývajícímu pocitu absolutní samoty. Další série možných komplikací se 

týká porovnávání se (hrdinčino utužování ve vlastním nízkém sebevědomí, 

protože kamarádky jsou přece krásnější, nebo chvíle, kdy je to naopak kolektiv, 

kdo hrdinku odsuzuje). 
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3) První partnerské vztahy přináší celou plejádu potenciálních rizik. Od lehčích 

emocionálních témat upnutí se, rozcházení, zrady apod. směřují až k těžkému 

fyzickému ublížení v rámci pohlavního styku. Celá sexuální tématika se 

vyznačuje vysokou mírou otevřenosti na velmi explicitní úrovni, neopomíjí ani 

možné pohlavní nemoci a neplánovaná otěhotnění. 

4) Introspektivní rovina se mírně liší od předcházejících oblastí, jež jsou zásadně 

propojeny s dalšími postavami. V rámci sebehodnocení nedochází k přímému 

rozvoji traumatizující situace, nicméně se zde pro ni připravují ideální 

počáteční podmínky. Fatální odsouzení sebe samotné sice nenese hluboký 

zásah předcházejících typů, může k nim však velmi snadno směřovat (zejména, 

pokud se k sebenenávisti připojí i další postavy). 

V knihách Lenky Lanczové se objevuje řada vysoce konkrétních řešení konkrétních 

situací. Jejich podstata je však spíše informativního charakteru, dokážou vyřešit právě 

tu specifickou situaci, ale vyžadují k tomu též velmi konkrétní podmínky. Finálním 

řešením (způsobem katarze) prezentovaným v průběhu narativu jako celku nakonec 

zůstane smíření se světem, jaký je. Prostřednictvím sebereflexe, akceptováním a 

smířením sama se sebou; alespoň triviálního odpuštění ostatním postavám hrdinka 

nakonec je schopna dosáhnout naděje na štěstí. Takové je tedy poselství Lenky 

Lanczové čtenářkám; sděluje, že všechno může dobře dopadnout. 
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