
Hana Vildová: „Jan Balabán: Hledisko centra a periferie“

(posudek vedoucího bakalářské práce, obor český jazyk a literatura FF UK v Praze)

Předložená bakalářská práce je pokusem o monografický portrét uznávaného prozaika, 

jehož dílo se uzavřelo těsně poté, co Hana Vildová s nápadem na takovouto práci přišla. 

Vzhledem k rozsahu předpokládanému bakalářskou prací nejde o komplexní monografii, ale o 

souhrnný výklad jeho díla zaměřený na několik klíčových zřetelů. Těmi jsou především 

antropologický koncept centra a periferie jako jeden ze základních organizujících 

mechanismů zobrazeného světa a pak základní entity tohoto zobrazeného světa, tedy postavy 

a prostředí.

Práce, byť orientovaná monograficky a pracující s materiálem, který do ní zřetelně 

patří, si nutně musela vymezit určité kontextové pozadí; vzhledem k tomu, že sofistikovaná 

reflexe kontextu literatury posledního dvacetiletí v českém prostředí stále citelně chybí, 

musela nutně pracovat se zdroji fragmentárními (slovníková hesla) či s příručkami nepříliš 

sofistikovanými (Machalovo Literární bludiště). Proto je toto kontextové spektrum 

doplňováno přihlédnutím k pracím naratologickým či k Balabánově sebeprezentaci formou 

rozhovorů, stejně jako k vybraným kritickým ohlasům jednotlivých Balabánových děl.

Oceňuji, že práce se dokázala povznést nad výklad chronologický, probírající jednu 

knihu po druhé. Hana Vildová se snaží vyabstrahoval z Balabánových próz obecnější 

postuláty a hodnotová uspořádání. Takto vyčleňuje jako stěžejní téma outsiderství a s ním 

související prvky vykořeněnosti, závislosti, , a dále téma rozpadu vztahu (rodiny) či krize 

středního věku, ale především závěrečné téma víry a její role v zobrazeném světě. Zároveň ale 

srovnání jednotlivých Balabánových knih nutně vede i ke zřeteli vývojovému; v tomto ohledu 

nabízí autorka dosti přínosná pozorování vstupu, ústupu či opětovného vnesení určitých typů 

postav a jejich vybavenosti, stejně jako dalších motivických proměn a posunů.

Několik zřetelů, jež autorka usilovala souběžně podchytit, si vyžádalo jistou daň 

v tom, že text práce není úplně ideálně rozčleněn; některé postřehy (např. o outsiderství) se 

vracejí v místech, která už se chtějí věnovat jiným tématům, některé výklady jsou jen letmo 

načrtnuty (výklad role obrazu Ostravy je podnětný a klíčový, ale není dotažen do 

zkompletované podoby). Při dokončování práce také zjevně nezbyl bohužel čas na důkladnou 

textovou redakci; práci proto škodí nevhodné umístění některých poznámkových indexů, 

opakující se blibliografické údaje tam, kde by bývalo stačilo využít jednoduchého „tamtéž“ či 

„ibid.“ nebo překlepy typu „Genius locci“ (s. 44).



Přes tato dílčí politování, jež spadají i na má bedra, protože jsem je nedokázal či 

nestihl pohlídat, se domnívám, že práce jako celek nabízí produktivní a přínosný výklad 

především zobrazování outsiderství a role a možností víry, jak se vyjevují v jednotlivých 

Balabánových prózách. Je také sondou do vývojového potenciálu těchto próz a nabízí hned 

několik pozorování, jež se tyto vývojové proměny zdají charakterizovat.

Tuto bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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