
Oponentův posudek na bakalářskou práci Hany Vildové Jan Balabán: Hledisko 
centra a periferie

Dle mého názoru téma bakalářské práce Hany Vildové je svým rozsahem a 
složitostí spíše tématem diplomním. Nicméně musím uznat, že autorka se v díle 
zkoumaného autora dobře orientuje. Problémy shledávám spíše v metodice 
výkladu a v některých matoucích či chybných formulcích. Současně se mi 
situace jeví tak, že zmatky, zjednodušení, nesrovnalosti apod. jsou četnější 
v prvních kapitolách, zhruba od Číšnic jako by se Hana Vildová rozepsala 
s větší jistotou a výmluvností, která by ovšem potřebovala místy zkáznění 
(Partnerské vztahy, Rodina). 
Musím konstatovat, že zhodnocení bakalářské práce pro mne bylo v tomto 
případě dosti složité a nejistota trvá. Na jedné straně jsem byla vystavena 
nedobrým formulacím, nepřesnostem, nejasným zájmenným odkazům, nedbání 
na oddělování a zpřehledňování textu odstavci i na to, že začíná nová věta. 
Výchozí téma centra a periferie se místy vytrácí; navíc toto hledisko mělo být 
dle mého mínění předem více vymezeno a vyloženo. Třeba jaké typy 
perifernosti má autorka na mysli, lépe řečeno, jaké modality tohoto fenoménu 
lze v díle Jana Balabána identifikovat a interpretovat. Na straně druhé musím 
ovšem uznat, že Hana Vildová s náročnými texty, vyznačujícími se v české 
literatuře neběžnou mírou existenciální reflexe a často i složitou vypravěčskou 
strategií, zápasí poctivě, že ve svém výkladu se dotýká a ozřejmuje řadu 
podstatných znaků autorova tvůrčího pohledu a přístupu k lidské subjektivitě a 
její namnoze traumaizující ituaci. Projevy chápavosti spatřuji třeba tam, kde se 
pojednává o funkci vedlejších postav (zejména vzhledem k postavě hlavní), kde 
se postihují různé formy outsidera, kde se ve shodě s autorovým krédem 
poukazuje na osobité pojetí hrdinství, nalézaného na periferii společnosti. Cením 
si toho, nakolik výklad postihuje širokou škálu všeho toho, co znamená ocitnout 
se stranou: selhání partnerského vztahu, ztráta rodiny a domova, jenž se stal ne-
domovem, vyhnanství z času mladosti a šancí, emigrace dostihovaná minulostí, 
pocity a prožitky přebytečnosti (přespočetnosti). Samota a víra. 
Psychologickou hloubku pojetí ústředních subjektů k mé nelibosti autorka zprvu 
jen konstatuje (což má povahu klišé), nakonec ji  ale na řadě příkladů i doloží a 
dotkne se také postupů, jimiž jí (tedy té hlubky) autor dosahuje.
Kdyby předcházela rozvaha o růných významech perifernosti a blízkých výrazů 
(outsiderství, vyhnanectví), možná by se aspekt prostředí pojednval dříve a ve 
větším rozsahu by se dokládala relace postava – prostředí.
V kapitole o víře (jejím hledání, nalézání, ztrácení, absenci víry) a náboženské 
povaze intertextovosti se autorka věnuje tématu pro autora zjevně stejně 
bytostnému jako téma perifernosti a středovosti. Ptám se, zda-li právě víra 
nepředurčuje to další – přístup k člověku a životu (hodnotám), zaměření na 
ztroskotance a vyhnance a tak pdobně. V předkládané práci je téma víry a boha 



sice pojato jako doplňkové (tak se mně to alespoň jeví), nicméně s větší 
pomyšleností a jazykovou kázní než některé partie o postavách. Polaritu 
periferie – centrum se však s ním ještě nepodařilo náležitě prolnout (objeví se 
třeba víra jako příčina outsiderské pozice). To je ovšem úkol velmi náročný, 
který možná předpokládá určitou duchovní spřízněnost s autorem.
Za více méně přejatým (Lubomír Machla) vymezením kontextu popřevratového, 
kde přihlédnutí k výchozí polaritě (cenrum – periferie) ztrácí vzhledem k jeho 
zúžení opodstatnění a s následným výkladem Balabánova díla se neváže, se 
vynoří kapitolka Pojetí postavy, přinášející stručňoučký nástin toho, jaké 
postavy autora zajímají. Pak se zmíní něco málo z „autorské strategie“ 
s nepřesnostmi i chybami. Tak napříkld charakteristika postav „skrze jejich 
vnitřní prožívání“ není záležitostí vypravěče, ale autorského záměru a 
stylistických postupů (polopřímá řeč, nevyslovená řeč, vnitřní monolog apod.). 
To, co bylo záhodno pojednat a ukázkami dolžit pod titulem Pojetí postavy se 
v práci ovšem objeví, ale příležitostně, v jejích dalších částech, kde můžeme číst 
o uplatnění vnitřních,monologů, o vnitřně monologickém dialogu, o bilančním 
charakteru introspekcí, o propojování různých časových rovin (o vztah minulosti 
a přítomného, namnoze traumatického stavu), o významu a funkci retrospektiv a 
reminiscencí, o vztahu aktuální (někdy až agonické) situace a životního příběhu, 
o empirickém východisku dotrzeném vztahem postava-prostředí, o upltnění 
personálního hlediska a perspektivnosti, o biblických paralelách, o 
charakteristice jazykem a jménem. Mezi postavami se ocitají také zvířata. 
V tomto případě jde spíše o motivy, byť jim autor či postava přisuzují lidské 
vlastnosti.

Dílčí problémy, zpochybnění, otázky, korekce zde neuvádím, ale byla by jich 
pěkná řádka. Byť nejsem zdatný redaktor, na textu předkládané práce bych se 
vyřádila. Za vylepšení by přitom stála. Hlavně kvůli těm kvalitám, o nichž jsem 
se zmiňovala výše.

Bakalářskou práci Hany Vildové doporučují k obhájení.

Doc. Marie Mravcová



Dodatky k posudku na práci Hany Vildové:

- složitá a zatemňující formulace z Úvodu:
- „Klasifikace tématu spočívá ve vymezení několika rovin, na nichž budu 

hledat, jakým způsobem Jan Balabán pracuje se zásadními pojmy pro tuto 
práci – centrem a periferií.“ – Ptáme se: Co je to klasifikace tématu? nebo 
Jak se téma klasifikuje?; Jak může klasifikace spočívat ve vymezení 
několika rovin?, Co je to za klasifikaci?, Jaké roviny se tu mají na mysli?

- soudíme, že autor – tvůrce nepracuje, ale tvoří; pojmy se používají 
(uplatňují), a to v odborné stati

- příklad věty s měnícím se podmětem: „Manželé František Josef a Patricie 
si prochází složitým obdobím, zde autor práci s jzykem a dialogem více 
rozpracovává, můžeme konstatovat, že vše důležité, co se týká jejich 
manželství, se odehrává pouze v mysli postav.“ Tato věta a vůbec celá 
pasáž patří k nejzmatenějším partiím textu, které by bylo záhodno 
předělat.

- ptáme se, zda-li je vhodné o Ostravsku hovořit jako o periferii; vhodnější 
se jeví region (regionálost), který má svá centra a periferie

- na s.l0 se píše o hledání jednotné řeči u generace 90. let a o tom, že je pro 
ně typická absence této jednotné řeči; čili nechápu, proč v literatuře 
umělecké je jednotnost kýženější než diferenciace

- na s.11se uvádí, že postavy J.B. vykazují silnu míru psychologické 
hloubky (později pak o rysech, kterými se vykazují Balabánovy postavy): 
doporučila bych sloveso vykazovat ponechat administratiní sféře

- některé citace Marty Ljubkové považuji za zbytečné – práce se bez nich 
obejde a autorka této práce je schopna adekvátního výkonu

- výrok o tom, že si představení postav „bere na strosti vypravěč“ není 
správný a vykazuje jakousi teoretickou infatilitu (obdobně je tmu 
s výrokem o předávání části aktivity do rukou postav na s. 15)

- u citátů dokládajících personalizaci by bylo vhodné doplnit zmínku o 
polopřímé řeči



- citát z s.15, jenž má dolžit expresivitu popisu, spíše dokládá využití 
naturaistického detailu (otevřené rány kolem úst) – ten ovšem expresivitu 
vskutku podmiňuje

- s.16 – pakliže se zjevuje prožívání vnitřně monologicky, nejde o 
nepřímou charakteristiku vypravěčem (ten mizí), ale o postup (pro 
Balabána příznakový) zvolený a užitý autorem

- nelze psát o „kompozici vedlejších hrdinů“: jednak si termín 
ponecháváme pro děj a motiviku, jednak základně není „hrdina“ vedlejší; 
jde-li autorce o hrdinství vedlejší postavy, je třeba to objasnit

- paralela superhrdiny a alkoholika v sobě obsahuje kontrast a vyznačuje se 
vcelku složitou sémantikou; proto ji nelze puze konstatovat

- vzhledem k tomu, že mnohde, kde by byla citace žádoucí, ji postrádáme, 
zdá se mi nadbytečné citovat Let it be

- nevím, jak si mám představt „propast s alkoholovou závslostí“, i když 
vím, co se tím myslí

- na s. 20 se ypovídá o dvou ženách z různých próz (povídka, román) tak, 
že pro čtenáře nastává zmatek; každá pak demonstruje jiný postup: 
skládání ze střípků vzpomínek a to, že postava z okraje získává „největší 
prostor“

- na s. 21 se objevují nejasnosti způsobené zájmennými odkazy na něco, co 
se v textu už dosti vzdálilo

- po sdělení, že „vykořeněnost hl. postavy z jejího přirozeného prostředí je 
jasně patrná a přehledná“ očekáváme citát, který to doloží, nkoliv úryvek 
z nějaké recenze, který moc nenavazuje

- co to asi může být ten opravdový středobod života?

- nesoužijí spolu principy, ale ženy s muži, jejichž povahy se mohou střetat 
a ty konkrétní střety mohou odkazovat k čemusi obcnějšímu (třeba 
k principům)

- cit. s.30 „Z výše jmenovaného vyplývá že autora zajímá život 
z obráceného pohledu (z jeho neradostné stránky).“ Uniká mi jak výše 
jmenované, tak obrácený pohled. Tuším pouze a chtěla bych vědět.



Tyto nedokončené glosy měly konkretizovat některé souhrnné soudy 
z oficiálnho posudku.
Doc. M.Mravcová- čtenářka




