
Posudek	  bakalářské	  práce	  Nikoly	  Dlabajové	  Tvůrčí	  účast	  ženy	  v	  české	  
literární	  kritice.	  Literárněkritický	  odkaz	  Věry	  Liškové	  
	  
	  
	  
Bakalářská	  práce	  Nikoly	  Dlabajové	  je	  solidní	  prací,	  která	  je	  založena	  na	  poměrně	  
náročném	  heuristickém	  pátrání	  po	  kritičce	  Věře	  Liškové-‐Traubové,	  která	  
bohužel	  zemřela	  ve	  chvíli,	  kdy	  její	  práce	  začala	  nabývat	  	  velmi	  pozoruhodný	  	  
směr.	  Bajalářská	  práce	  je	  soustředěna	  jednak	  na	  samotný	  krátký	  život	  ,	  a	  z	  větší	  
části	  na	  její	  kritiku.	  Biografických	  dokumentů	  se	  dochovalo	  málo,	  neboť	  	  život	  
této	  nadějné	  kritičky	  tragicky	  skončil	  pri	  bombardování	  Brna	  v	  roce	  1944.	  	  Jen	  
okrajově	  tedy	  víme	  o	  jejím	  válečném	  životě,	  který	  byl	  zcela	  jistě	  komplikovaný	  i	  
proto,	  že	  jejím	  manželem	  byl	  Jiří	  Traub,	  	  který	  pocházel	  z	  významné	  židovské	  
rodiny	  historika	  Hugo	  Trauba.	  	  	  
V	  bakalářské	  práci	  jde	  Nikole	  Dlabajové	  o	  zachycení	  jejích	  literárněhistorických	  a	  
kritických	  	  postupů	  a	  zařazení	  jejích	  úvah	  do	  českého	  literárního	  kontextu.	  
Jméno	  Věra	  Lišková	  je	  známo	  specialistům	  na	  Miladu	  Součkovou	  nebo	  Karolinu	  
Světlou.	  	  Mladá	  kritička	  Lidových	  novin	  Lišková	  byla	  jednou	  z	  prvních,	  která	  	  
ocenila	  	  mimořádnost	  románu	  Amor	  a	  Psýché,	  a	  tato	  její	  kritika	  	  z	  	  počátku	  roku	  
1938	  ji	  sblížila	  s	  Miladou	  Součkovou.	  Jejich	  vzájemná	  korespondence,	  jak	  víme	  z	  
určitých	  stop,	  by	  byla	  pro	  poznání	  obou	  přínosná.	  Zájem	  o	  roman	  	  Milady	  
Součkové	  ze	  strany	  Liškové	  nebyl	  náhodný,	  jak	  Nikola	  Dlabajová	  ukázala,	  souvisí	  
s	  	  kritiččiným	  širším	  zájmem	  o	  experiment	  moderního	  románu.	  Proto	  také	  
vřazuje	  alespoň	  stručně	  kapitolu	  o	  dvou	  typech	  myšlení	  o	  románu	  v	  první	  
polovině	  20.	  století	  (M.	  Bachtin,	  G.	  Lukacs),	  která	  sloouži	  jako	  pozadí	  	  pro	  popis	  
úvah	  Liškové.	  	  	  
Vedle	  Milady	  Součkové	  se	  Dlabajová	  	  hlouběji	  věnuje	  pracím	  o	  Karolioně	  Světlé,	  
které	  sleduje	  v	  souvislostech	  se	  záměrem	  Liškové	  sledovat	  českou	  prozaickou	  
literární	  tradici	  žen	  a	  v	  kontextu	  prací	  jejího	  učitele	  Arne	  Nováka.	  
	  
Analýzu	  nevelkého,	  ale	  pozoruhodného	  díla	  Liškové	  doplňuje	  	  pečlivá	  
bibliografie	  prací	  Věry	  Liškové,	  	  
	  
Svoji	  bakalářskou	  práci	  	  Nikola	  Dlabajová	  vypracovala	  zcela	  samostaně,	  
prokázala	  schopnost	  vyrovnat	  se	  s	  pramenným	  materiálem	  i	  s	  teoretickými	  
problemy	  tématu.	  Je	  inspirativní,	  inteligentní	  	  a	  pečlivá,	  úsporná	  v	  fromulacích.-‐	  	  
Práci	  jednoznačně	  doporučuji	  k	  obahajobě,	  navrhuji	  známku	  výborně.	  
	  
Libuše	  Heczková	  
	  
	  	  	  
	  


