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Cíl práce, její účel a směřování 

Cílem práce je analýza akademicky dosud tvorby prozaičky Lenky Lanczové, která v 90. letech 
minulého století nastavovala či obnovovala kdysi produktivní příběhovou literaturu pro mladé 
čtenářky pubertálního věku. Adéla Čadková k tomuto materiálu nepřistupuje z všeobjímající 
výkladové perspektivy, ale ani z perspektivy hledající právě stereotypizované narativní vzorce; její 
přístup oprávněně bere v potaz specifické čtenářství, s nímž tento typ literatury pracuje a které 
bezvýhradně předpokládá, tedy čtenářství založené na identifikaci a čtení fungující na principu 
intimní projekce do textu a zpětného promítání do sebe sama. Téma vyrovnávání se s traumatem je 
v tomto ohledu zvoleno výsostně dobře a ukazuje se jako produktivní, a proto se i celek práce jeví 
jako užitečný, neboť přináší určité závěry o oblasti, která dosud nebyla v rámci oboru nikterak do 
hloubky zmapována. 

Metodologie 

Práce využívá tradiční a osvědčené postupy výkladu kulturně-historických jevů, jež vycházejí 
z evidence dostupných faktů, přehledného mapovacího přístupu k rozsáhlému materiálu a 
koncentrace na zvolené téma. Adéla Čadková vykazuje schopnost uvažovat o zvoleném materiálu 
produktivně a vyjadřovat se o něm s pomocí osvojených interpretačních i literárněhistorických 
konceptů a pojmů. Toto chci ocenit proto, že díky tomu není výklad úzce popisný, ale kolem 
pozorovaných rysů a jevů dynamicky krouží, zvažuje je z různých perspektiv a tón práce vykazuje i 
rysy přemýšlení, a nejen mechanického psaní. 

Práce s odbornou literaturou 

Výklad se opírá o dostupnou odbornou literaturu, ať už věnovanou specificky žánru románu (či 
romance) pro dívky, anebo naratologickou literaturu, využívanou pro postižení specifických textových 
rysů a strategií. Práce také dobře bere v potaz dosavadní kvalifikační práce, které se věnovaly 
souvisejícím tématům. V souvislosti s identifikačními postupy a specifickou kategorií čtenářek, s níž 
prózy Lenky Lanczové pracují, využívá i práce z oblasti vývojové psychologie, které jí pomáhají 
kategorii „typické“ čtenářky uchopit a vyjádřit. V souvislosti s využitím literatury jsem jen na 
rozpacích z využitého způsobu odkazování na zdroje (monogram autora s vročením v závorce 
napodobující harvardský styl citace), který je zcela mimo úzus našeho oboru, ale také mimo stávající 
citační normu ČSO 611. 

Styl a prezentace 

Práce je psaná zřetelně, jazykem, který je hutný, přesný a srozumitelný. Neutápí se v terminologii, ale 
tam, kde je to na místě, ji využívá vědoucně a adekvátně. Již zmíněný způsob psaní, který tematizuje i 
vlastní přemýšlení, vede k tomu, že práce není úmornou snůškou popisných konstatování, ale klade si 
i otázky, dává najevo špatnou postižitelnosti či uchopitelnost některých rysů a podobně. To spolu 
s kompozicí, která od výchozího širokého celku směřuje ke specifickým zřetelům, jež lze zvážit až 



v určité hloubce, přispívá k dynamickému dojmu, který práce vytváří; proto se myslím velmi dobře 
čte. Adekvátně je nastavena i představa modelového čtenáře. 

 

Celkové hodnocení 

Práci vnímám jako pozoruhodnou a přínosnou. Přináší spolehlivé prozkoumání dílčího terénu, který 
byl dosud oborově ignorován, a prokazuje, že autorka je dobře oborově vybavena. V této souvislosti 
oceňuji schopnost vybrat si z repertoáru literární vědy či naratologie specificky právě ty koncepty a 
pojmové nástroje, jež jsou pro daný průzkum efektivní – např. zřetel k fokalizaci vyprávění či zřetel 
k referenci daným příběhů směrem k životům čtenářek, situovaných nikoli do fikčního, ale do 
aktuálního světa (Adéla Čadková někdy pro tento rys používá adjektivum „realistické“ (např. s. 10,, 
což není myslím úplně přesné z hlediska ustáleného literárněhistorického pojmosloví). Práce jako 
celek nabízí zevrubnou tematickou analýzu zvoleného tématu, tedy zobrazování traumatizující 
zkušenosti a textové práce s těmito obrazy, směřované ke čtenářkám. A podloženě postihuje i 
základní postup, s nímž Lanczová při tvorbě těchto obrazů pracuje, tedy koncept smíření se či přijetí 
(sebe sama, světa, jaký je). To vše v dobře promyšleném a precizně napsaném balení. 

Na základě výše uvedeného doporučuji tuto bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji její hodnocení 
známkou výborně. 
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