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Bakalářská práce Koncept implikovaného čtenáře v teorii Wolfganga Isera Pavlíny Berkové je 
historicky zaměřenou studií, která představuje původ a povahu jednoho z centrálních pojmů 
estetické teorie německého literárního teoretika, představitele recepční estetiky, Wolfganga 
Isera. Vzhledem k tomu, že tento pojem má vystihovat roli, jaká je čtenáři textem připisována, 
tj. má, zjednodušeně řečeno, vystihovat strukturu čtenářského prožitku s daným dílem, je 
téma implikovaného čtenáře vlastně jedním ze způsobů, jak představit základní obrysy celé 
Iserovy teorie.

Práce nás v první kapitole nejdříve seznamuje se širší situací v literární teorii ve dvacátém 
století, ve které Iser formuloval a prosazoval svoji představu o estetické zkušenosti 
s literaturou. Zmíněny jsou hlavní směry (ruský formalismus, strukturalismus, marxismus, 
Nová kritika, fenomenologie a hermeneutika), přičemž každý z nich je stručně 
charakterizován. Dále je představena Kostnická škola recepční estetiky, u jejíhož zrodu Iser 
stál, a konečně i Iserova vlastní akademická dráha. Další tři kapitoly již tvoří dohromady 
jeden tématický celek, který je věnován přímo Iserově teorii a místu, jež v ní zaujímá pojem 
implikovaného čtenáře. Autorka se věnuje jak inspiraci Iserova pojetí literárního díla 
fenomenologií, tak historii pojmu implikovaný (či implicitní) v literární teorii. V prvním 
případě sehrála pro Iserovo uvažování o literatuře významnou roli Ingardenova 
fenomenologie s jejími pojmy místa nedourčenosti a literární dílo coby schematický útvar. 
Stručně, ale výstižně je také vysvětlen rozdíl mezi původním, Ingardenovým pojetím míst 
nedourčenosti a Iserovou adaptací této myšlenky. V souvislosti s pojmem implikovaný je pak 
předveden koncept implikovaného autora amerického literárního teoretika Wayna C. Boothe a 
i v tomto případě autorka konfrontuje původní Boothovo pojetí s Iserovým. Všechny části 
práce jsou kvalitativně vyrovnané, organicky na sebe navazují a čtenář se v celém textu dobře 
orientuje. Obzvláště bych vyzdvihl snahu autorky představit čtenáři motivaci v pozadí Iserova 
pojmu implikovaného čtenáře, tj. předvést, na jaké problémy měl být reakcí. To pochopitelně 
umožňuje hlubší porozumění této myšlence a její ocenění. 

I stylisticky si text v celém svém rozsahu udržuje vyrovnanou kvalitu. Je psán srozumitelně, 
mnohdy čtivě a žádné závažnější gramatické, stylistické a ani formální chyby bych mu 
nevytkl (s výjimkou několika nepřeložených cizojazyčných názvů děl v hlavním textu). Svojí 
schopností výstižně na omezeném prostoru předvést mnohdy komplikované úvahy je 
předkládaná práce jednoznačně nadprůměrná.

Pokud bych měl na práci hledat nedostatky, tak na rovině koncepce celého textu by se dalo 
uvažovat o možnosti doplnit výklad polemikou s Iserovou teorií. Ve stávající podobě práce 
vyvolává dojem, že Iser přišel s definitivním řešením, které se stalo jakýmsi kánonem, a text 
ustrnuje na úrovni pouhé expozice Iserových myšlenek. V předposledním odstavci práce je 
sice zmíněno několik autorů, kteří s Iserem polemizovali, ale tento náznak není dále rozveden. 
Nicméně, je otázkou zda by s ohledem na rozsah práce bylo možné i toto téma zohlednit. 

Na rovině dílčích nedostatků práce bych snad autorce vytkl trochu zjednodušující vyjádření o 
fenomenologii jako o směru, „který se nezaměřuje na poznání skutečností a světa kolem nás, 
nýbrž na naše zkušenosti a to, jakým způsobem se nám věci ukazují v našem vlastním vědomí.“ 
(s. 5). Přece jen, otázka existence „světa kolem nás“ byla jedním z kontroverzních témat mezi 
samotnými fenomenology. Na téže straně čtenář narazí ještě na jedno zbytečně zavádějící spojení, 
tentokrát v souvislosti s hermeneutikou, kdy autorka hermeneutiku charakterizuje jako „vědeckou 



metodu, která se zabývá interpretací textů“. Opět, otázka vědeckosti, vztahu humanitních věd a 
věd přírodních byla jednou z ústředních otázek hermeneutiky samotné, takže bych při používání 
přívlastku „vědecký“ doporučoval více opatrnosti. A nakonec na straně čtrnáct bych navrhoval 
zbavit se nevhodného spojení „fyzické objekty“, když se hovoří o autorovi a čtenáři, a zvolit 
patřičnější vyjádření „autor/čtenář coby historická osoba“.

Ve výčtu Iserových děl na straně devět by se hodilo doplnit informaci o českých překladech. 
Na straně patnáct, když už je zmíněn Gerard Genette coby kritik pojmu implikovaný autor, by 
mohla být doplněno vysvětlení, v čem jeho kritika spočívala. Na téže straně ještě čtenář 
zpozorní, když se hovoří o Iserově koncipování implikovaného čtenáře „v návaznosti“ na 
implikovaného autora, aniž je uveden citát z konkrétního Iserova díla (či jen odkaz na něj), 
v němž by Iser tuto spojitost sám explicitně potvrzoval.

Nicméně, ve všech těchto případech se jedná pouze o dílčí výtky, které by nebylo obtížné bez 
závažnějších zásahů do stávajícího textu uspokojit. Celkově musím opět konstatovat, že se 
v případě předkládané bakalářská práce jedná o velmi kvalitní text opírající se o bohatý výběr 
relevantní odborné literatury. 
 
S ohledem na uvedené poznámky navrhuji bakalářskou práci Koncept implikovaného čtenáře 
v teorii Wolfganga Isera k obhajobě s hodnocením výborně.
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