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Práce Martina Procházky se soustředila na sedm prozaických textů Petry Hůlové a její autor si položil 

otázku, zda se autorský styl Petry Hůlové v průběhu období, v němž díla vznikala, nějakým způsobem 

liší a vyvíjí, zda se pozměňuje okruh jejich témat. V druhém plánu se tak nabízela i možnost zjistit, jak 

souvisí tematika textů s proměnou autorského kontextu, v němž vznikaly – jednoduše: 

s myšlenkovým zráním autorky, popřípadě se změnou jejích životních priorit. 

Práce byla koncipována jako práce analytická, která se soustředí na narativní prostředky a tematické 

oblasti jednotlivých děl a na základě pevně daných kritérií – pojmů, bude sledovat možnou proměnu 

autorského díla jako celku. Podloží pro analýzu poskytl instrumentář naratologie – alespoň v těch 

aspektech, které se týkají pásma vypravěče a pásma postav a způsobu strukturace fikčního světa 

prostřednictvím promluvových typů. 

Martin Procházka v průběhu práce dosvědčil velkou houževnatost a zarputile se pouštěl do analýz, 

které bylo třeba často přepracovávat, tak jak se měnily průběžné závěry, jež bylo nutné znovu 

zohledňovat k celku práce. Práce vznikala nelehko, ale s velkým autorským nasazením. Výsledkem je 

text, který dosvědčuje schopnost ovládnout nástroje narativní analýzy, soustavně sledovat určité 

aspekty stylu a v základních konturách navrhovat možnou syntézu pro sledované jevy. Negativním 

rysem je stylová nevyrovnanost samotné práce, skutečnost, že většina práce zůstala ve fázi popisné a 

především to, že nebyl využit potenciál analyzovaného materiálu a syntéza tak je také spíše popisnou, 

než interpretující a nabízející nové přístupy k dílu Petry Hůlové.  S některými závěry se pak 

neztotožňuji, neboť se domnívám, že v jejich případě došlo k nesprávné interpretaci dané 

naratologické kategorii. Např.: „Závěrem lze tedy říct, že v dílech Petry Hůlové není existentům, v 

podobě vedlejších postav a prostoru,věnována větší pozornost. Pozornost je daleko více věnována 

samotným událostem a osobnosti vypravěče, jehož role a jazyk bývají velmi často nejdominantnějším 

prvkem prózy, kterého jakoby často existenty pouze doprovázely.“ (s. 67) Zde se rovněž ukazuje jiný 

nedostatek práce: že se nepodařilo zcela dočistit její stylistickou a gramatickou podobu. 

Navzdory nedostatkům přinesla práce řadu pozoruhodných postřehů a prokázala stylovou 

setrvačnost próz Petry Hůlové, minimum variantních rysů, které by pozměňovaly hloubkovou podobu 

vyprávění a v jistém smyslu stereotypní opakování postupů, které autor práce doložil v románové 

prvotině Petry Hůlové, jež jí přinesla společenské uznání.  

I z těchto důvodů se domnívám, že práce je připravena k obhajobě a doporučuji ji. 

Jako vstupní otázky do následující diskuze navrhuji:  

1) Domníváte se, že je Petra Hůlová ve svých novějších textech autorkou, která programově píše 

pro určitý okruh čtenářů, respektive která tento okruh modeluje? 

2) Na základě kterých charakteristických rysů a kam byste zařadil novější texty Petry Hůlové ve 

vertikálním modelu literatury. Mám na mysli, zda její novější texty vykazují rysy nízké 

literatury, literatury určené pro střední čtenářské vrstvy, popřípadě literatury určené pro 

úzký okruh čtenářů vyhledávající díla vysoké literatury. 

3) Kdybyste měl autorský typ Petry Hůlové přirovnat k podobnému typu v současné české 

literatuře, koho byste zvolil a proč? 


