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1. Představení práce studentkou 

Autorka konstatuje, že si uvědomuje, že by měla práci lépe zacílit, nesnažit se pouze o 

povšechnou charakteristiku. Autorka představila strukturu své práce.  

2. Promluva vedoucí práce 

Současný autor, který není dostatečně reflektován a je vnímán rozporuplně. Autorka si položila 

několik otázek: Je Formánek epigon? Tíhne k umělecké literatuře nebo spíše k literatuře 

populární? Má jeho tvorba vztah k nějakým literárním trendům- např. k postmoderně, magickému 

realismu atd.? Interpretace je poznamenána pochopitelnou nezkušeností, přílišnou jednoznačností 

soudů, postrádá propracovanější argumentaci.     

3. Oponent práce 

Chválí volbu tématu. Dodává, že napsat monografickou studii je v rámci bakalářské práce je věc 

nemožná. Může být pouze stručným nástinem:velká šíře, nemůže jít do hloubky. V práci se 

objevují nadbytečné pasáže, např. druhá kapitola věnovaná prózám (zaměřená na děj, často 

nepřehledný), čtvrtou kapitolu kladoucí si za cíl zasazení Formánkova díla do širších kontextů 

směrových a žánrových považuje za problematickou. Autorce podle ní splývá postmoderna s 

magickým realismem, autorka nezachází precizně s pojmy. Práce podle ní otevírá otázku: Je 

„Mluviti pravdu“ biografický román? Oceňuje věnované textovým shodám s díly ceněných autorů 

české literatury, vybrané pasáže působí přesvědčivě a svědčí o autorčině smyslu pro text, který 

ovšem ve zbytku  práce příliš neuplatnila. 

4. Závěrečná diskuse 

Souhlasí s výtkami oponentky. Hodnocení postavy  - snažila se ho obejít, je mu vytýkáno, že se 

vůči ní nevyhranil. Těžko hodnotit jeho morálku, proto se zaměřila na reálně žijící osobu, která je 

předobrazem postavy.  Doc. Kubíček se ptá: Jaké prostředky/signály vedou čtenáře k tomu, aby 

použil svou morálku při hodnocení jednání postavy? Autorku žádné nenapadají. Doc. Kubíček 

pokládá otázku: Které projevy postmoderny a magického realismu jste nalezla ve Formánkových 



románech? Dr. Peterka konstatuje, že kritik Pavel Janoušek vytýká etickou indiferentnost v pozici 

postavy. Za problematické považuje, že je zde zjevná sympatie autora s touto kontroverzní 

postavou. 
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