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 M. Procházka si vytkl za cíl své diplomové práce (dále jen DP) „postihnout osobitý styl 

próz Petry Hůlové“ (viz DP, s. 5) a zodpovědět otázku, „zda se styl P. Hůlové vyvíjí, nebo je 

neměnný“ (viz DP, s. 5). Tento cíl se autorovi podařilo naplnit, i když při interpretaci některých děl 

P. Hůlové nejde dostatečně do hloubky, zůstává na rovině popisné analýzy (především u novely 

„Přes matný sklo“) a v některých případech (jak ukážou následující řádky) si protiřečí či přichází 

s poněkud jednostrannými tvrzeními či závěry.  

 M. Procházka zvolil pro analýzu jednotlivých děl přehlednou strukturu sestávající ze 4 

částí/podkapitol: 1. Příběh (zaměřující se na podstatná témata a motivy), 2. Existenty (věnovaná 

postavám a prostředí), 3. Vyprávění (cílící na typ vypravěče a jazyk vyprávění) a 4. Čas.  Této 

struktury se ovšem nedržel zcela striktně, u díla Umělohmotný třípokoj (jistě z dobrého důvodu) 

vypustil podkapitolu Vyprávění. Svoje rozhodnutí ovšem čtenáři DP nezdůvodňuje, nevysvětluje, 

proč porušil předem danou strukturu. Nereflektuje ani omezení (i výhody), která může takováto 

struktura pro interpretaci díla představovat. 

     Vzhledem k tomu, že se jedná o práci, která se snaží postihnout vývoj tvorby jedné 

autorky, čtenáře jistě překvapí, že díla nejsou řazena a představována chronologicky, tedy v pořadí, 

v jakém vycházela. Autor sice v závěru čtenáře informuje o pořadí, v jakém byla jednotlivá díla 

vydána, ale pokud by ovšem čtenář chtěl spolu s autorem DP sledovat onen (v titulu práce 

přislíbený) vývoj poetiky P. Hůlové, má to autorovým nestandardním postupem poněkud 

znesnadněno.  

 Na práci oceňuji, že se M. Procházka seznámil s dostupnými recenzemi děl P. Hůlové, 

že názory jejich autorů konfrontoval se svými. U některých děl (např. u Strážců občanského dobra – 

viz DP, s. 61/62) své interpretační úsilí prokládal v souvislosti s pátráním po smyslu textu otázkami, 

které se vzápětí pokoušel zodpovědět.  M. Procházkovi se v závěru práce podařilo poměrně výstižně 

shrnout specifika stylu P. Hůlové (ačkoliv tíhne spíše k popisné než interpretační syntéze) a 

zodpovědět otázku, kterou si položil v úvodu práce. 

 Nyní ještě k výše zmíněným nedostatkům práce. Při analýze novely Přes matný sklo 

autor rezignoval na postižení smyslu díla, respektive autorčina záměru. To je zřejmé například 

z tohoto tvrzení (viz DP, s. 34): „ Zatímco v jiných románech nechává své postavy vyprávět ucelený, 

ohraničený příběh, v této próze nacházím opak. Autorka tak nechala čtenáře nahlédnout do 

myšlenek dvou nevýrazných lidí, aniž by poukazovala na něco specifického, čeho by si měl čtenář 

všimnout.“  Z tohoto tvrzení se dá usuzovat, že M. Procházka novele „Přes matný sklo“ žádný 

záměr ani smysl nespatřuje. Uniká mu, že již v samotném titulu knihy je naznačeno (a v textu je 

nejméně na 2 místech motiv matného skla jako metafora nemožnosti se druhým přiblížit, navázat 

s nimi upřímný a fungující vztah dále rozvíjen), o co v novele půjde, na co má čtenář zaměřovat 



svou pozornost. Na s. 32 M. Procházka uvádí, že oba osobní vypravěči (opět u novely „Přes matný 

sklo“) pokládají přímé i nepřímé otázky, na které neočekávají odpovědi. Už se však dále nezamýšlí 

nad jejich funkcí v textu.   

Jako příklad poněkud nedomyšleného tvrzení vnímám tento autorův výrok, který se 

vztahuje ke smyslu románu Stanice Tajga: „Román, který nemá primárně umožnit nahlédnout do 

myšlení a prožívání nějaké osoby, ale vyprávět o událostech, které se odehrály, a nikdo, včetně 

vypravěče, k nim nezaujímá osobní stanovisko.“ (viz DP, s. 54).  Při čtení těchto řádek čtenáře 

napadá, zda skutečně žádná z postav, tedy ani Marianne, která přišla o manžela a marně se po něm 

snaží pátrat, k zachyceným událostem nezaujímá žádný postoj, když se jí tyto události bytostně 

dotýkají.  

Na s. 55 (při přibližování příběhu díla „Strážci občanského dobra“) M. Procházka tvrdí, 

že ve světě fikčního města Krakova je „všudypřítomný odpor vůči komunistickému režimu a 

zároveň naděje, že se vše změní k lepšímu…“ Ačkoliv nám je fikční svět zprostředkován 

nedůvěryhodnou vypravěčkou, z jejího vyprávění nevyplývá, že by většina občanů Krakova byla 

protirežimně orientovaná (až na rodinu Vidličkovu, M. Šrámka a mladistvé, kteří se k nim postupně 

přidali), z popisu chování v knize zmíněných obyvatel Krakova (v době Sametové revoluce i těsně 

po ní) se dá vyčíst, že spíše patřili k těm, kteří režim (tiše) podporovali a rozhodně proti němu 

nevystupovali. Na s. 57 se v poznámce pod čarou autor vyjadřuje k názoru Petra Fischera, který 

klade postavu Milady (vypravěččiny sestry) jako paralelní postavu vůči postavě vypravěčky. M. 

Procházka odmítá protipólnost obou postav (P. Fischer Miladu chápe jako představitelku 

kapitalistické společnosti a vypravěčku jako stoupenkyni předlistopadových idejí), nebere v potaz, 

že bez kontrastní postavy sestry by jen obtížně mohlo vyniknout a vyznít přesvědčení a smýšlení 

hlavní hrdinky. Nelze také souhlasit s autorovým výrokem, že „Milada, její přítel Standa Vidlička 

nebo Milan Šrámek – ti všichni jsou hodnoceni v souvislosti s jejich protistátní činností před 

listopadem 1989 jako jasně záporné postavy…“ (s. 57).  Především k sestře Miladě si vypravěčka 

hledá cestu, snaží se pochopit její jednání, ovlivnit ho, změnit ji dle svých představ, jednoznačně ji 

nezatracuje. Na s. 58 M. Procházka píše o fikčním městě Krakově jako o alegorii nově nastavených 

hodnot (rozuměj polistopadových), zároveň by ovšem toto město mohlo být alegorií i idejí 

komunistických. Autor ovšem již dále neupřesňuje, v čem se ona alegoričnost projevuje.  

 V práci jsem nalezla četné množství překlepů, autor nejspíše nestihl práci před 

odevzdáním pečlivě přečíst a text opravit (např. s. 33 – „Ondřejovi úvahy o tom“, s. 47 – „Pohled 

těchto dánských postav je navíc orientovaný i intencí, se kterou na Charyň pohlížení…“ – na místo 

pohlížejí, s. 47„třeba z rodinných příslušníku vypravěče“ – na místo příslušníků – genitiv plurálu, 

s.58 – „skquatěři“ atd.) a několik stylistických neobratností (např. s. 24- „se všemi právy a 

povinnostmi s tím spojené“ – na místo s tím spojenými, s. 46 – „sleduje osudy, čtyř postav, jejichž 

osudy se vzájemně proplétají“ – nevhodně užité opakování slov, s. 46 – „ Výprava dánského 

dobrodruha amatéra Hoblenda, kterou se rozhodne uspořádat výzkumnou exkurzi…“ – nesprávně 

užitý spojovací výraz který, s. 52 (také viz s. 24)– „pozornost má být kladena na“ – pozornost 

věnována čemu, kladen bývá důraz, s. 52 –„nehledě na několik prolínajících se příběhu, jenž jsou 

zakotveny…“ – nesprávně užitý spojovací výraz, s. 58 -  „nejvíce potřebuje řád a pravidelnost, 

spojené s bezpečím, které z jejich relativní bezpečnosti vyplývá“  - nelogická výpověď, atd.)  

Přes výše uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě a věřím, že v rámci ní budou 

mnohé připomínky objasněny a rozvinuty (výše zmíněné) podněty k zamyšlení.   
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