
Prozaická etuda O. Hereinové vycházející z osobní i generační zkušenosti  je po žánrové stránce 

aktualizovanou variantou ženského čtiva s prvkem erotickým,  mravoličným, psychologickým. Jakkoli 

se jedná o konvenční téma nevěry se závěrečnou deziluzí, práci (již ve volbě módního profesního 

rejstříku postav) silně modelovou, kterou by stěží někdo vydal, nemyslím, že je pouze snůškou banalit.  

 Zejména v prvních dvou třetinách čteme obeznalou výpověď o dnešním hektickém a hedonickém 

způsobu života i mentalitě, kdy za rozvernými maskami hlodá pochybnost, že život je jinde. 

Výborným nápadem je nová epistolární forma v podobě emailové korespondence. Celkem zdařilá je 

typizace postav, oceňuji také pnutí mezi autocharakteristikami postav a jejich hodnocením z pohledu 

druhých, gradaci postupující od verbální koketerie  k otevřené erotice, vulgarizaci i ke kritickým 

(sebe)reflexím a v neposlední řadě vtipný ironický explicit.  

Problémem je myslím až příliš nivelizovaný jazyk. Vystihuje sice klišé a četné jazykové defekty této 

zrychlené korespondence, jejich stereotypnost a četnost však nudí, oslabuje charakterizační funkci a 

místy i srozumitelnost (časté záměny jsem a jsme).  Občas čtenář nevím, zdali jazykové přehmaty ještě 

záměrně charakterizují fikčního pisatele, nebo pouze autorčinu nedbalost  (41 citový „výlet“ nebo spíš 

výlet?  43 „provézt“ po Praze nebo spíš  provést?). Při konstrukci příběhu bez účasti vypravěče využila 

autorka vhodně rezonéry hlavních postav (Karel, Šárka), spojení Šárky s Daniným partnerem však 

přitom nesplňuje elementární pravděpodobnost. Titul „Předmět“ je příliš odtažitý, výraznější by byla 

např. Láska v emailu, tuto variantu ale autorka nakonec nezvolila. 

Závěrečnou reflexi považuji za zdařilý výkon. Diplomantka se musela rozloučit s původní naivní 

představou, že jde o snadnou záležitost, dokázala  také překonat verzi založenou na naraci. 

Propracovala se k obsažně strukturovanému, svěžímu, avšak racionálnímu výkladu s řadou 

zajímavých obsahových i technických postřehů, které přesvědčivě dokazují, jak produktivní vhled do 

světa literatury tento literární experiment pro diplomantku reprezentuje.   

Oceňuji též, že diplomantka zajistila tři lektorské posudky na svůj prozaický pokus  a zaujala k nim 

stanovisko.  

DP doporučuji k obhajobě.  


