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     Práce má velmi zajímavé, nestandardní, nicméně povýtce přínosné téma: přináší reflexi jednoho 
čtenářského vyrovávání s kanonickým dílem české literatury. Schopnost /sebe/ reflexe čtenářského 
procesu je bezesporu důležitou složkou kvalitního čtenářství a její pěstování by se mělo stát 
důležitou součástí literární výchovy na všech stupních škol, včetně vysokých – zejména pak těch, 
jež připravují budoucí učitele. Je proto potěšující, že práce tohoto typu vznikla právě na 
pedagogické fakultě.
      Autorka se svou prací představuje jako autonomně myslící a cítící osobnost, která hodnoty 
předkládané jí školou (společností) automaticky nepřejímá, nýbrž chce o nich uvažovat a vytvářet si 
na ně vlastní názor. Zároveň disponuje vůlí na sobě pracovat a své prvotní spontánní postoje třeba i 
revidovat. To vše se v této práci obtisklo a dodalo jí to vnitřní energii, s kterou se u kvalifikačních 
prací nesetkáváme často.
    Přispěla k tomu už skutečnost - pro práci tohoto typu jistě plodná – že první setkání se 
Škvoreckého románem bylo rozporuplné; protože je však autorka čtenářkou hloubavou, zajímaly ji 
příčiny toho, proč ji všeobecně vychvalované dílo nijak neoslovuje. Nalezla v podstatě tři a jejich 
analýze věnovala svou práci.
     První z nich je rázu hermeneutického a dokládá známou pravdu, že historická zkušenost je 
nepřenosná. Autorčina generace má sice dostatek obecných znalostí o totalitních režimech 20. 
století, ale pochopitelně jí schází detailní povědomí o mechanismech jejich fungování. To by 
nevadilo v případě, kdyby četla román historický, který by s tím počítal. Škvorecký však není typ 
autora explikativního, zbožňuje psaní v narážkách a počítá se čtenářem obeznalým věcí, na něž se 
naráží (nebo možná ani nedokáže psát pro čtenáře ze zcela jiného času a kulturního prostředí, 
přestože jeho hrdina na fakt vzájemného neporozumění ve své komunikaci se zámořskými studenty 
neustále naráží). Tato překážka v porozumění je zřejmě fatální a nedokážu si představit, jak by ji 
bylo možno zcela obejít.
     Autorku však nakonec mnohem více zajímají překážky, jež staví Příběh inženýra lidských duší 
čtenáři do cesty tím, jak je napsán. Všímá si zejména dvou skutečností: složité kompozice s 
množstvím retrospektiv a odboček a  dále vložených dopisů. Zjišťuje, že dopisy, jež by mohly 
čtenáře svádět k tomu, aby byly přeskočeny (protože je píší osoby, jež se v hlavním textu 
nevyskytují, a leckdy ani nejsou adresovány hlavní postavě), ve skutečnosti románovou výpověď 
podstatným způsobem doplňují. Čtenář, který se složitou textovou výstavbou románu nedá odradit, 
má tedy nakonec šanci pochopit, že nejde o autorovu libovůli, nýbrž o projev snahy pojmout téma 
co nejkomplexněji. I v nich se ovšem naplno vyjevuje ona hermeneutická propast mezi relativně 
nedávnou minulostí a dneškem, již se sice zvídavé autorce nakonec podařilo alespoň zčásti 
překročit, avšak za cenu značného úsilí, spočívajícího zejména v dohledávání chybějících 



informací.
     Jenže – je toto ideální způsob četby románu? Nevytrácí se tímto klopotným úsilím po 
porozumění jeho estetický účinek? Autorka problém až takto nevyhrocuje, jenže ani v závěru své 
důmyslné sebereflexe nedospívá k happy endu a netvrdí, že se Příběh inženýra lidských duší odteď 
stane jejím oblíbeným dílem. Na druhou stranu, byť to zcela explicitně nereflektuje, zdá se mi, že 
sama nabízí jiný způsob čtení tohoto díla, přes rovinu, jež možná pro Škvoreckého byla dílčí, 
nicméně pro ni osobně zřejmě zajímavá. Mám na mysli způsob, jímž hlavní hrdina na kanadské 
univerzitě vyučuje literaturu a jeho mnohdy neobvyklé interpretace známých literárních děl (ostatně 
citace ze zámořských recenzí svědčí o tom, že Škvoreckého Příběh byl kritikou řazen k tzv. románu 
univerzitnímu, v anglosaském prostředí oblíbenému). S tím pak souvisí téma jeho nerozumění si se 
studenty, kteří vyrostli ve zcela jiné společnosti a literatura je často nezajímá, protože v této 
společnosti nemá to výlučné postavení, jež autor i jeho Danny zažili v domácím prostředí. Možná 
právě traumatická zkušenost člověka, ocitnuvšího se na zlomu historických epoch, je tím velkým 
tématem, jež by dokázalo Škvoreckého román pro dnešního čtenáře zresuscitovat. Byla bych ráda, 
kdyby se autorka k této záležitosti vyjádřila při obhajobě.
      Práci jednoznačně k obhajobě doporučuji a navrhuji klasifikovat ji známkou výborně.
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