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 Na bakalářské práci I. Kobrové oceňuji odvážnou volbu tématu i formu, kterou zvolila 

pro jeho uchopení. Četba nejnovějšího románu D. Hodrové Vyvolávání a zachycení čtenářské 

zkušenosti s ním je úkolem nelehkým, vezmeme-li v úvahu generační vzdálenost mezi autorkou 

knihy a její čtenářkou a nároky (výzvy) knihy, která si žádá čtenáře zkušeného, sečtělého (nebo 

alespoň takového který se nebrání tomu si pro hlubší porozumění románu načíst další autorčina 

umělecká i teoretická díla a vůbec rozplétat síť aluzí, jimiž D. Hodrová svůj román protkala), 

trpělivého, vytrvalého, otevřeného a přemýšlivého. I. Kobrová se toho úkolu zhostila úspěšně.  

V úvodu ke své práci I. Kobrová vysvětluje, jaký bude postup její práce a s jakým do ní 

vstupuje krédem: „Čtenářskou zkušenost zakládám na metodě opakovaného přečtení románu s 

přihlédnutím k spisovatelčině předchozí tvorbě. V některých aspektech se práce bude opírat i o 

poznatky z autorčiných teoretických prací. Již na počátku se zavazuji, že se pokusím být při své 

práci co nejupřímnější.“ (s. 6). Zvolený postup se jeví jako vhodně zvolený, Ivonina výpověď o 

jejím čtenářském zážitku se zdá být vskutku upřímná. I. Kobrová se nenechala pohltit románem 

řekou (jak své romány sama autorka v jednom z rozhovorů na stanici Vltava nazvala), ale vymezila 

si pevnou a promyšlenou strukturu (jak je zjevné již z obsahu práce), jíž se během svého recepčního 

a interpretačního úsilí držela. 

    Pro (nejen) Ivoninu budoucí pedagogickou praxi jsou přínosné kapitoly věnované 

první četbě Vyvolávání, jeho čtenářské náročnosti a rozsahu. I. Kobrová v nich popisuje, s jakými 

úskalími se při četbě potýkala (s roztříštěnou kompozicí románu, s intertextualitou, s množstvím 

postav a jejich rozlišením, s prolínáním žánrů a s dalšími postmoderními tvůrčími postupy). 

Uvědomuje si, že začala od konce, že pro hlubší porozumění bylo potřeba nejprve se pročíst 

autorčinými předchozími díly (ty by měly být citovány v seznamu literatury, nejen zmíněny 

v úvodní kapitole teoretické části práce) a pochopit a přijmout principy postmoderní literatury a 

specifika poetiky děl D. Hodrové. Tyto poznatky o vlastním čtenářském tápání mohou autorce 

bakalářské práce v budoucnu pomoci pochopit, čím si procházejí její žáci (i při čtení děl méně 

náročných) a jakou podporu by jim ona (jako učitelka) mohla v tomto ohledu poskytnout.   

Jistý didaktický potenciál spatřuji i ve vzkazu pro autorku, v němž se I. Kobrová 

vyznává z toho, co ona jako čtenářka na románu D. považuje za limitující, ubírající mu na 

životnosti a čtenářské přístupnosti. Vypisuje se v něm ze svých zklamaných čtenářských očekávání 

a frustrací. Podobně by mohl tento typ reflexe posloužit i žákům na základní či střední škole. 

 V dalších kapitolách se I. Kobrová zabývá prostorem, místy příznačnými pro romány D. 

Hodrové, postavami, smyslem díla a jeho přínosem. V těchto interpretačních kapitolách I. Kobrová 

zúročila své zkušenosti a poznatky z četby beletristických i teoretických děl D. Hodrové (nejen při 



rozlišení „starých“ a „nových“ míst a postav). Za zajímavý považuji její postřeh ohledně prostředí 

divadla, které se do Vyvolávání promítá i v autorčině místy teatrálním stylu a patetičnosti (zároveň 

se projevuje i v plánu postav v podobě loutek). V podkapitole Nový prostor si všímá i toho, jak 

autorka prostor v tomto románu obohatila, rozšířila. I. Kobrová zde na s. 30 zobecňuje svou 

domněnku o postoji českých čtenářů k tzv. Pražskému jaru: „Já zkušenost s ruskými tanky v Praze 

nemám, ale stejně pociťuji tento směr jako úplně nekonfliktní pro české čtenáře.“ Toto tvrzení se mi 

zdá poněkud zjednodušující a zavádějící. U obhajoby by bylo vhodné vysvětlit, z jakých zdrojů či 

výzkumů vycházela.  

I kapitola o postavách je rozdělena na část postav známých z předchozích děl a postav 

nově stvořených (z těch jsou ovšem cíleně vybrány pouze 3). Tato kapitola může posloužit jako 

ukázka toho, že I. Kobrová se nebojí dát najevo svůj názor a dílo D. Hodrové kriticky zhodnotit (to 

se ostatně projevilo i v předposlední kapitole věnované přínosu díla) – např. když se vyjadřuje 

k postavě Anity, ve které spatřuje autorčinu promarněnou příležitost dát románu nový směr (s. 36), 

citlivě také (ve vztahu k autorské vypravěčce) analyzuje postavu Bohunky. 

V kapitole o smyslu díla I. Kobrová nabízí 3 možná (navzájem se doplňující) vysvětlení 

toho, čím vším může kniha Vyvolávání pro D. Hodrovou i pro čtenáře být.  

  Chvílemi Ivonina čtenářská odezva s dílem téměř souzní. Stává se to například ve 

chvíli, kdy Ivona v duchu autorčina způsobu uvažování a psaní rozvíjí myšlenku (sama to - nejspíše 

ne náhodou - nazývá hrou) o tom, proč román vznikal pouhých 11 měsíců a ne po celý rok (s. 24). 

Někdy bezděky napodobuje autorčin styl psaní (aniž by ho ovšem ve své práci tematizovala), 

používá podobně komplikovaná a rozvláčná souvětí.  V jednom případě je to ovšem na úkor 

srozumitelnosti: „Zpočátku jsem se domnívala, že autorka je s tímto prostorem svázána také proto, 

že jsou zde pochováni její příbuzní [v předchozí větě se píše o pražském olšanském hřbitově – 

vložila ŠK], avšak její rodiče i babička jsou pohřbeni v Načeradci, kde bude jednou rozprášen i její 

a Jaroslavův popel. Ve Vyvolávání jsem se dočetla, že jsou zde pochováni i otcovi rodiče, zemřeli 

ještě před vnuččiným narozením, a první otcova žena, matka nevlastního bratra Jana.“ (s. 26). Po 

přečtení tohoto souvětí může být čtenář poněkud zmaten, není zřejmé, kdy je řeč o kterém hřbitově. 

V práci jsem nalezla několik drobných přehmatů a překlepů: milný pohled (s. 20), 

truchli (namísto truchlili – s. 39) a s tíženým šťastným koncem (namísto kýženým – s .41). Jinak je 

práce psaná kultivovaným jazykem a stylem. 

K obhajobě doporučuji si připravit: 1) ozřejmění výše uvedeného tvrzení 2) odpověď na 

tyto otázky: Jaký je Váš názor na tzv. ženské psaní? Je možné ho dát do souvislosti s díly D. 

Hodrové? 

 
 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně. 

 

 

V Praze dne 26. 8. 2013                                       ….…………………………. 

                                                                                   Podpis  


