
Oponentský posudek bakalářské práce Adély Čadkové  

„Traumatizující zkušenost a její řešení v románech Lenky Lanczové“ 

(Ústav české literatury a komparatistiky FF UK v Praze, obor český jazyk a literatura)  

 

Bakalářská práce Adély Čadkové se soustředí na specifický žánr dívčího románu, jak 

jej reprezentuje v našem kulturním a literárním kontextu tvorba Lenky Lanczové. Autorka se 

snaží postihnout jedno z centrálních témat v těchto románech, a tím je modelování a 

zobrazování traumatické zkušenosti. Téma práce považuji za funkčně vymezené a podstatné, 

v rámci akademického diskurzu není dosud komplexně zpracováno, ačkoli cesty zkoumání 

různých popkulturních jevů a periferních žánrů jsou otevřeny. Je třeba se vydávat i na toto 

žánrové pole a zobecňovat principy či pojmenovávat problémy, které generuje. 

Adéla Čadková si pro svá sledování vymezila časové údobí tvorby Lenky Lanczové, 

která sice již sporadicky, ale publikuje dodnes, zajímají ji romány vzniklé v 90. letech  

20. století, přičemž z oblasti svého zájmu vyjímá několikadílné romány nebo román 

vyprávěný z perspektivy mladého muže (v tomto kontextu není na místě používat spojení 

„experimentální román“). Z hlediska vymezení mi není zřejmá argumentace, která není 

vedena tematicky jako koncept celku práce, ale je řízena jinými aspekty (zobrazený čas či 

perspektiva vyprávění). Proč je třeba vyloučit trilogii Znamení blíženců nebo Počkej na mě, 

Radko!, tyto dívčí romány zahrnují sice širší časový úsek, jak je uvedeno v textu práce, 

nicméně traumatickou zkušenost zpracovávají rovněž (např. rané těhotenství, nemoc apod.). 

 Struktura práce je rozvržena adekvátně vůči materiálu, v mnoha sledováních  

o rekurentních principech výstavby těchto románů se s autorkou shodnu, bylo by záhodno 

teze dokládat citacemi z více textů než pouze jedním příkladem. Rezervoár více příkladů by 

jednak problém více osvětlil a jednak by práce pak mohla sloužit jako výchozí pro navazující 

zkoumání. Je mi však zřejmé, že by pak text mohl překračovat rozsahem rámec bakalářské 

práce. 

 Za problematické lze považovat pojetí genderu a autorství, o němž autorka jen kuse 

uvažuje v úvodních partiích práce. Lze doložit následujícími citacemi: „Teprve menšina knih 

vyšlých po roce 2009 se pokouší reflektovat životní posun autorky, zdejšími hrdinkami se 

stávají dospělé ženy se svými vlastními zápletkami“ (s. 6). Možná je to jen problém nešťastně 

zvolené formulace, nejde pochopitelně o životní posun autorky, ale o reflexi určité životní 

etapy obecně. Dále např. „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….“(s. 8), což je následným tvrzením o Stanislavu Rudolfovi vyvráceno. Nebo: 

„Ženskost Lenky Lanczové (a jejích postav) není handicapem, nýbrž novou hodnotou“ (s. 16). 

Autorka jistě sama vnímá, že o ženskost Lenky Lanczové tu neběží.  

Velice nápadné v autorčině stylu je zacházení s terminologií, pravděpodobně se 

snahou oživit svůj styl, v některých kontextech pracuje s terminologií arbitrárně, mohu uvést 

několik příkladů: v kontextu příběhu používá často adjektivum „knižní“, které je obvykle 

spojeno s fungováním knižního trhu, není na místě používat při analýze textu, např. „knižní 

rodiče“, „knižní prostředí“(nejde o prostředí knižního trhu, ale o rovinu příběhu, s. 8) dále pak 

„knižní osud“, „knižní odraz“ nebo obdobně „zápletka“ (použita nikoli v rovině příběhu, ale 

při konstatování o životních osudech, s. 6). Práci by prospělo v tomto ohledu ještě jedno čtení, 

ne vždy je snaha o aktualizaci v odborném textu přínosná.  

Drobnou výtku bych rovněž vznesla k podobě bibliografického záznamu v soupisu 

literatury a způsobu odkazování, pokud byl zvolen tento typ zápisu, tak daná zkratka, kterou 

je odkazováno, by měla být připojena i k jednotlivým položkám závěrečného soupisu 

literatury, aby byla orientace v textu snazší.  

 

 Jako celek předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce, 

vyznačuje se snahou o komplexní pohled, ukazuje schopnost svá sledování zobecnit a vyvodit 

z nich patřičné závěry o textech tohoto žánru. Za nejpodnětnější momenty práce považuji 

postihnutí způsobu sebepojetí (či sebepřijetí), který prochází napříč všemi texty L. Lanczové a 

je v nich modelován s jistou schematičností, a na jeho základě načrtnuté možnosti identifikace 

pro recipientku. Dále pak postřehy k podobě ustálenosti fikčního světa těchto románů (s. 9, 

10), např. na základě opakujících se místních názvů apod. (např. Kozí hrádek, kapela Pěst, 

Bakov aj.).  

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou výborně, 

pochopitelně v závislosti na průběhu obhajoby.  

 

V Praze 24. 8. 2021      Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. 


