
Oponentský posudek bakalářské práce Terezy Kopecké

Jazyk a styl próz Ireny Douskové

S bakalářskými pracemi analyzujícími „jazyk a styl“ vybraných spisovatelů se setkáváme 

poměrně často. Přinášejí studentovi možnost vybrat si oblíbeného autora a intenzivnějším 

ponorem do jeho tvorby ukázat – za použití vhodných nástrojů a v teoretickém rámci 

současné bohemistiky – specifičnost jeho stylu. Zároveň jsou tyto práce užitečné i z širšího 

hlediska: mapují totiž terén české literatury vzhledem k tendencím, které se uplatňují v tvorbě

dnešních autorů.

Tereza Kopecká se soustřeďuje na dílo oblíbené, čtené autorky s dosti osobitým 

stylem, která bývá obecně zařazována do linie „na pomezí náročné a populární četby“ a

v jejíchž nejtypičtějších textech je už na první pohled dominantní stylizace bezprostředního 

mluveného projevu s prvky nespisovnosti. Na tuto polohu textů Ireny Douskové se zaměřuje i 

autorka posuzované bakalářské práce. 

Práce je jasně strukturovaná (to lze obecně hodnotit jako její klad), zřetelně je 

rozdělena na část „teoretickou“ a „praktickou“. V té první má být konkrétní zkoumání 

včleněno do širšího kontextu a autorka tak činí ve dvou liniích – jednak se pokouší 

v základních konturách charakterizovat dílo I. Douskové (zejména na základě recenzí, neboť

podstatnější práce zaměřená na jazyk a styl o něm dosud napsána nebyla), jednak pojednává o 

problému spisovnosti a nespisovnosti, jak je nazírán v současné bohemistice. – Jak tomu 

bohužel občas bývá (proto píšu „teoretickou“ a „praktickou“ část v uvozovkách), dostála sice 

autorka jisté představě o předepsané struktuře práce, ale postupovala při tom poněkud 

mechanicky: nedokázala totiž příliš organicky propojit výklady o teoretickém zázemí své 

práce s analýzou konkrétního materiálu (resp. ani se o to nepokusila). Zejména 3. a 4. kapitola 

(Útvary národního jazyka a Nespisovnost v současné české literatuře) je navíc značně 

minimalistická: obzvlášť u druhé z nich by se dalo očekávat obsáhlejší a hlubší pojednání o 

problematice nespisovnosti v uměleckém textu, o stylizaci mluvenosti apod.; z doporučené 

literatury bylo využito pouze minimum. Nadto jde často jen o citace či věrné 

parafráze odborné literatury, málo propojené sjednocujícím gestem autorky. Zejména 

v úvodní části věnované charakteristice díla I. Douskové je navíc výklad místy poněkud 

inkoherentní, objevují se pasáže kontextově nedostatečně zapojené (srov. např. 3. odst. na s. 9

a mnohde jinde). Chaoticky působí např. to, že se zde uvádějí poukazy k dílům I. Douskové 

nejprve se zřetelem chronologickým, pak se zřetelem k tomu, co si autorka vybrala k rozboru.

Vcelku se však dá říci, že se bakalaradka s kontextem svého zkoumání seznámila dostatečně.

Součástí zadání je i výběr textů k soustředěné analýze – autorka volí tři knihy I. 

Douskové: je to Hrdý Budžes (1998), Někdo s nožem (2000) a O bílých slonech (2008); ráda 

bych se zeptala na důvody výběru právě těchto děl; ty se sice snad dají vytušit, ale v práci jsou 

specifikovány dosti nejasně a nepřesvědčivě – srov. na s. 7: „S přihlédnutím k tématu práce 

byla klíčovým kritériem pro výběr jednotlivých textů skutečnost, zda autorka ve vybraném 

textu využívá nespisovné jazykové prostředky.“ (Znamená to, že v ostatních – nevybraných –

prózách tomu tak není, nebo jde jen o nejasnou formulaci?) O několik řádek dále tamtéž: „V 

praktické části práce se věnujeme konkrétní jazykové a stylové analýze vybraných próz podle 

roku jejich vydání.“ (Rok vydání je tedy také v jistém vztahu k výběru zkoumaných knih?) Na 



zdůvodnění výběru se ptám proto, že v různých ohledech – mj. i ve vztahu k stylizaci 

bezprostředního projevu s prvky mluvenosti, resp. nespisovnosti, a vůbec k jazykové a stylové 

pestrosti, bohatství kontextů, střetání vysokého a nízkého, aluzím apod. – se mi zdá, že by 

byla k rozboru velmi vhodná i kniha Oněgin byl Rusák. 

V analytické části se tedy autorka postupně věnuje třem vybraným textům. Všechny tři 

kapitoly jim věnované mají stejnou strukturu, a právě jí se týká má další otázka. Nejsem si 

totiž zcela jista, zda úplně rozumím její logice, srov.: „Na úvod každé analýzy je vybraný text 

stručně představen, přičemž podáváme i několik základních poznámek k výstavbě dané prózy. 

V analýze postupujeme po jednotlivých jazykových rovinách – od roviny hláskoslovné až po 

rovinu nejvyšší, čili syntaktickou“ (s. 7). Zde bych ráda dostala vysvětlení, jak autorka pojímá 

jazykové roviny – s ohledem na to, že reálně je pak struktura kapitol analyzujících jednotlivé 

knihy jiná, než původně ohlásila: u Hrdého Budžese např. 5.1 Textová výstavba, 5.2. 

Hláskoslovná rovina … a dál k rovině morfologické, lexikální a syntaktické.

Prózy I. Douskové se vyznačují ne zcela zřetelnou hranicí mezi pásmem vypravěče a 

pásmem postav, přímá a nepřímá řeč, ich-forma a er-forma zde má obecně vzato mnoho 

mezistupňů a variant; stylizace bezprostředního mluveného projevu či vnitřní řeči –

s využitím nespisovných prvků na různých rovinách – se tak uskutečňuje v rafinovanějších 

polohách, než aby ji dokázaly vystihnout jednotlivosti. (Srov. začátek knihy O bílých slonech: 

„Jirka seděl na zemi za garážema a beton ho dost nepříjemně studil do zadku. … Neměl na 

vybranou, nechtěl bejt moc na ráně a sem na něj aspoň neuviděj rovnou z okna.“) To se 

autorce bohužel příliš ukázat nepodařilo. Její rozbory jsou spíše atomizující, týkají se 

především prvků z nižších jazykových rovin, jež lze vcelku mechanicky excerpovat

z vybraných částí zkoumaných textů. To autorka činí pečlivě, leckde se pokouší – ne vždy, ale 

zejména v souvislosti s lexikální rovinou – i o vystižení funkce excerpovaného prostředku. Na 

textovou rovinu se však soustřeďuje mnohem méně a poněkud zjednodušeně (srov. např. 

alespoň základní pojednání o zajímavé výstavbě se střídáním perspektivy v knize O bílých 

slonech na s. 41). Ne že by se jí nezabývala vůbec, ale obecně vzato nevidí formální prvky 

v zapojenosti do vyšších rovin, resp. ve světle celku (stylu a smyslu), a tak nedospívá k vlastní

interpretaci textů.

Závěry má práce vlastně dva, jeden pod titulem Individuální styl Ireny Douskové (s. 47

– 48) podává (nic více, ale nic méně než) „popis repertoáru jazykových prostředků“. Druhý 

Závěr (na s. 49 – 50) je poměrně obecný a konstatuje jako výsledné zjištění „kolísání na škále 

spisovnost – nespisovnost“ „bez viditelných pravidelností“ (s. 49). Opakuje se zde – již 

v úvodu zmiňované – konstatování o příbuznosti Hrdého Budžese s Vieweghovými 

Báječnými léty pod psa či Šabachovými Babičkami (převzaté od recenzentů), aniž by se však 

konkretizovaly či dokládaly případné shody a rozdíly (v podání, stylizaci apod.). 

Co se týče jazykové a stylové úrovně předložené bakalářské práce, je třeba 

konstatovat, že překlepy, pravopisné či interpunkční nedostatky se zde vcelku nevyskytují a 

po formální stránce je práce v pořádku. Velmi často se však setkáváme s neobratnými, někdy i 

málo srozumitelnými a zamlžujícími formulacemi, jak již bylo naznačeno a citováno výše (z 

dalších např. s. 29, 1. odst. v subkap. 5.5 Syntaktická rovina, nebo na s. 23, kde se píše, že 

„součástí románu není podtitul, dedikace, motto, epilog ani prolog“ – míněno je však 

evidentně, že daný román podtitul atd. prostě nemá). Nadužíván je spojovací výraz „přičemž“.

Z dalších drobných dotazů či připomínek:



Nepřipadá mi adekvátní označovat knihu O bílých slonech jako „cyklus“ či „soubor

drobných próz“; úzká vzájemná propojenost textů (resp. kapitol) a fakt, že tvoří jeden celek, 

je totiž v mnoha ohledech evidentní.

Překvapilo mě, že autorka pokládá výraz rybička s významem „nůž“ za součást 

zájmového slangu.

Co se týče zmínek „o ne vždy vhodném a typickém lexiku osmileté vypravěčky“ (s. 

29) v Hrdém Budžesovi (autorka se tu víceméně, i když s oprávněnými výhradami, shoduje 

s jednou z recenzentek), snad by bylo dobré vidět styl a smysl textu (a jeho součásti) 

v poněkud širším kontextu. Zde bychom mohli připomenout dětského hrdinu již zmiňované 

knihy Vieweghovy a koneckonců i protagonistu knihy Bylo nás pět Karla Poláčka. Je možno 

vypozorovat i některé další styčné plochy jazyka a stylu I. Douskové s texty jiných českých 

autorů? (Tato otázka byla ostatně nenápadně naznačena i v zadání práce – v bodě 5).

Přes všechny výše uvedené nedostatky lze na práci ocenit jasnou strukturu i množství 

excerpovaného a uspořádaného materiálu k jednotlivým jazykovým rovinám zkoumaných 

textů, a také přehledné shrnutí zjištěných výsledků. 

Práce tedy podle mého názoru vyhovuje předepsaným požadavkům a doporučuji ji 

k bakalářské obhajobě. 

Navrhuji hodnocení stupněm „dobře“, případně velmi dobře – podle vystoupení při 

obhajobě.
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