
Volbu tématu bakalářské práce Lucie Petříkové považuji za velmi vhodnou; současná literatura je 
oblastí nejvíce spjatou s dnešními čtenáři, a proto by zájem o ni měl patřit k prioritám studentů 
bohemistiky, a to včetně autorů bestsellerových, protože právě na ně se upírá pozornost většinové 
čtenářské obce. Zabývat se současným autorem je však zároveň úkol nelehký, protože diplomant se 
tu nemá oč opřít, s výjimkou recenzí rozdílné kvality, jež jsou často spíše pramenem ke studiu 
preferencí současné kritiky než relevantní odbornou literaturou. Jeho práce je tak v mnohém 
obtížnější než kdyby se zabýval literaturou minulosti a k této skutečnosti je třeba při hodnocení 
výsledků jeho práce přihlédnout.
Autorka práce deklaruje, že hodlá napsat monografickou studii o zvoleném autorovi – a v tomto 
záměru tkví podle mého názoru první zádrhel. Je to totiž spíše zadání pro magisterskou práci; byť 
její text dosahuje lehce nadstandardního rozměru, nemůže na zhruba 50 stranách podat nic víc než 
stručný nástin obrysů zamýšlené monografické studie. Její práce se širokým rozptylem položených 
otázek rozbíhá do přílišné šíře a logicky jí pak schází hloubka. Domnívám se, že by bylo stačilo 
zaměřit se pouze na román Mluviti pravdu a ten podrobit systematičtější analýze. Otázek, jež nad 
ním vyvstávají, je totiž tolik a jsou natolik zásadní (podle mého názoru jde zejména o eticky 
rozporuplnou charakteristiku hlavní postavy a dále pak o autorovu hru na autenticitu), že by 
vystačily i na práci magisterskou. Jsou to ovšem metodologicky náročné problémy a nejsem si jista, 
zda nepřekračují možnosti studenta bakalářského stupně.
Na druhou stranu je v práci řada pasáží, které považuji za nadbytečné. Nemíním tím ani tak vstupní 
biografické informace, které jsou stručné a zřejmě i účelné (přece jen nejde o autora všeobecně 
známého), ale hlavně 2. kapitolu věnovanou ostatním Formánkovým prózám, zejména když  v ní 
autorka nepodává prakticky nic víc než informaci o ději, leckdy působící dost nepřehledně. Také 4. 
kapitola, kladoucí si za cíl zasazení Formánkova díla do širších kontextů směrových a žánrových, 
ve mně budí jisté rozpaky. Autorka sice podává relativně obšírné charakteristiky relevantních směrů 
a žánrů, ale jejich vztažení k Formánkovu dílu věnuje jen minimum prostoru (v případě 
postmoderny v podstatě žádný, přitom hodnotová ambivalentnost protagonisty románu Mluviti 
pravdu je podle mě typickým příznakem postmoderny, stejně jako problém pravdy, který 
postmoderna relativizuje). Navíc autorčino zacházení s pojmy není úplně precizní: občas jí příliš 
splývá magický realismus s postmodernou, byť filozofická podstata obou směrů je podle mě odlišná 
(alespoň spojujeme-li pojem magického realismu zejména s latinskoamerickou literaturou 
márquezovského typu). Otázkou také je, nakolik je Mluviti pravdu románem biografickým; záleží 
samozřejmě na pojetí tohoto žánru, nicméně tradičně bývá spojován s líčením života osobnosti 
nejen reálně existující, nýbrž také všeobecně známé.
Nicméně jádrem práce je, jak autorka sama deklaruje, podrobnější analýza románu Mluviti pravdu, 
zabírající zhruba třetinu rozsahu. Z ní mě nejvíce zaujaly pasáže věnované textovým shodám s díly 
ceněných autorů české literatury, kteří podobnou tematiku zpracovali před Formánkem. Pasáže, jež 
autorka uvádí, působí naprosto přesvědčivě, a svědčí i o jejím citu pro text, který jinak v práci příliš 
neuplatnila. Škoda, že se této navýsost zajímavé otázce nevěnovala podrobněji (jsem přesvědčena, 
že podobných dokladů nalezla více); mohla tím poskytnout cenný dokladový materiál o procesu 
vstřebávání podnětných tvůrčích výkonů tzv. průměrnou literaturou, jenž je jednou ze záruk 
širokospektrálního čtenářského fungování literatury.
I v dalších podkapitolách věnovaných románu Mluviti pravdu nacházíme zajímavé postřehy; např. 
na s. 20 její úvaha o tom, zda absence hlubšího významu strhujících příběhů je dokladem 
Formánkovy povrchnosti, anebo reflexí chaotické současnosti, v níž lidé žijí své životy, aniž mají 
šanci porozumět jejich smyslu. Bohužel podkapitola s názvem Kontroverzní postava Bernarda 
Marese, jež by podle mého názoru měla patřit k dominantám analýzy, je jednak příliš krátká a 
jednak cele zaměřená na úvahu o vztahu k reálnému předobrazu; tím se ovšem problém 
kontroverznosti postavy nevysvětluje, jak se autorka možná domnívá („Jakým právem tedy můžeme 
Formánkovi vyčítat, že nad Maresem nevyřkl soud? Vypráví přece Solarův příběh.“ s- 22). Je třeba 
se interpretačně vyrovnat s tím, že si autor takovouto, byť i reálně žijící osobu vybral a že k ní ve 
své fikci zaujal či nezaujal jisté stanovisko. V zívěrečné podkapitole autorka pracuje s kategorií 
nespolehlivého vypravěče. Odhlédneme-li od skutečnosti, že o vymezení této kategorie probíhá v 



současné literární teorii diskuse a že je tedy třeba s ní pracovat mimořádně opatrně, dopouští se 
autorka evidentní nepřesnosti, když definuje nespolehlivost personálního vypravěče na základě jeho 
subjektivity, vycházející z jeho zainteresovanosti na vyprávěném (s. 29). To z žádné definice 
nespolehlivého vypravěče, natož pak z té, kterou autorka v úvodu podkapitoly cituje, nevyplývá. Z 
tohoto nepochopení podstaty nespolehlivého vyprávění pak plyne i nejasnost její analýzy 
nespolehlivého vypravěče v románu Mluviti pravdu. Jako zcela matoucí se mi jeví její argumentace 
na s. 30, kdy sice správně uvádí, že nespolehlivý může být i vypravěč nadosobní, pakliže záměrně 
zamlčuje důležité informace, ale z uvedeného citátu vyplývá, že ono zamlčování (či spíše 
vytěsňování) hrůzné skutečnosti se týká postavy (a přispívá tak k její povahokresbě), nikoli 
vypravěče a jeho hry se čtenářem, jež je podstatou tzv. Nespolehlivosti.

Závěr: Přestože v mém posudku převažují koncepční výhrady a kritické připomínky ke konkrétním 
pasážím, považuji tuto práci za podnětnou, o čemž mj. svědčí i délka mého posudku. Autorka 
evidentně zvolila autora, jehož dílo je nejen kontroverzně přijímáno a vyvolává tudíž řadu 
axiologických otázek, ale rovněž je metodologicky podnětné. Ač bez opory relevantní odborné 
literatury, dokázala řadu těchto otázek nad Formánkovým dílem nastolit a leckde i učinit první 
kroky k jejich možnému řešení. Je otázkou, zda od absolventa bakalářského studia lze vzhledem k 
složitosti zvoleného materiálu žádat více. Nicméně domnívám se, že větší soustředění k menšímu 
množství aspektů by ji přimělo k větší analytické hloubce, byť na elementární úrovni. Takto jako by 
poněkud kopírovala nešvar, jejž opakovaně zvolenému autorovi vytýká – povrchnost.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci velmi dobře.


