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Bakalářská práce Pavlíny Berkové je věnována velice zajímavému, 
současně však obtížnému tématu – roli konceptu implikovaného čtenáře 
v teorii Wolfganga Isera. Cílem práce byla reflexe tohoto pojmu vzhledem 
k tomu, jak na jeho základě můžeme pracovat s literárními díly. Hned na 
začátku je třeba poznamenat, že tento úkol je velice obtížný, protože Iser 
si vytváří nový typ slovníku, který se snaží do značné míry překonat 
dualismus mezi textem a čtenářem a naopak vychází z pojmu interakce 
jako základního předpokladu. Úkol, který si autorka vytkla, je tedy značně 
náročný především z hlediska terminologické přesnosti. Autorka k tomu 
úkolu dochází ve dvou krocích, jednak odlišením Iserovy pozice od 
předchozích literárních zkoumání, jednak analýzou jeho vlastních 
literárních interpretací. Celkově postup práce pokládám za promyšlený a 
opodstatněný. Za nejzdařilejší část celé práce považuji odstínění Iserova 
pojetí implikovaného čtenáře od pojetí implikovaného autora Wayna 
Bootha. 
 
Podobných hlubších popisů či komparací však práce bohužel neobsahuje 
mnoho a autorka většinou pouze reprodukuje Iserova stanoviska. Kvůli 
tomu většinou zůstává pouze na povrchu, chybí hlubší zamyšlení, jak 
Iserova teorie funguje. Vzhledem k výše zmíněné náročnosti textů tak 
autorka často dochází ke sporným tvrzením. Autorka například na straně 7 
odůvodněně tvrdí, že se recepční teoretikové vymezují vůči předpokladu 
jednoho významu literárního textu, později však na straně 8 tvrdí o 
Jaoussově koncepci: „Pokud tak čtenář chce pochopit dílo pocházející z 
dřívější doby, musí nejprve pochopit horizont očekávání tehdejších 
čtenářů.“ Opravdu Jauss tvrdí, že text má pouze jednu oprávněnou 
interpretaci a to tu, která je podmíněna dobou vzniku? Ve vlastním 
výkladu autorka oprávněně tvrdí, že implikovaný čtenář je koncept, skrze 
který Iser překonává dualitu textu a čtenáře, aby pak o něco níže napsala 
(s. 16): „právě v textu se nachází implikovaný čtenář“. Na straně 19 



autorka s ohledem na Ingardenovu teorii tvrdí: „Tímto způsobem může 
vznikat mnoho různorodých konkretizací jednoho a téhož textu, a to 
dokonce i u téhož čtenáře, který dílo čte za různých situací.“ O něco 
později (s. 20) v souvislosti s Iserovou kritikou Ingardenovy koncepce zase 
uvádí: „V The Act of Reading Iser na Ingardenově teorii kritizuje především 
jeho neschopnost přijmout fakt, že literární dílo může být konkretizováno 
různými, přesto stejně platnými způsoby.“ Křivdí tedy Iser Ingardenovi 
nebo se jedná ze strany autorky o nepřesnou formulaci? Takových 
sporných tvrzení práce bohužel obsahuje značné množství. Vysvětlení 
uvedených sporných momentů by se mohlo stát předmětem obhajoby. 
 
Přestože bakalářská práce Pavlíny Berkové vykazuje problematická místa a 
postrádá hlubší analýzu problému, pokládám ji za důstojný pokus o 
proniknutí obtížnou problematikou. Doporučuji ji tedy k obhajobě, a 
pokud se vyrovná s výše uvedenými připomínkami a případnými 
námitkami oponenta, navrhuji ji hodnotit jako velmi dobrou. 
 
V Českých Budějovicích 9. 9. 2016 
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