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Autorka předložené bakalářské práce si ke zpracování zvolila téma zajímavé, ale zároveň –

zejména s ohledem na možný rozsah bakalářské práce – velmi obsáhlé a široké. Navíc je dílo 

obou analyzovaných autorů, Witolda Gombrowicze a Bruna Schulze, již podrobně odborně 

zmapováno, a to i v kontextu zvolené problematiky hmoty a formy (byť – až překvapivě – jen 

málokdy v přímém srovnání obou prozaiků). Hana Blažková si nicméně se všemi těmito 

„nástrahami“ dokázala (samozřejmě s ohledem na možnosti práce na tomto stupni studia)

úspěšně poradit. Téma je v jejím podání zpracováno pečlivě, samostatně a originálně, což je 

potřeba ocenit. 

Součástí originálního autorčina pojetí je už i samotné rozdělení práce na dvě části –

tzv. Analýzu a Syntézu. Autorka jím naznačuje existenci klíčového pohybu, jaký v tvorbě 

obou analyzovaných autorů ve vztahu k otázce formy odhalíme, tedy jistou pulzaci od 

krystalizace formy zpět k jejímu rozpadu, od formy ke zvláštnímu „bezformí“.

Hana Blažková vychází z pojetí formy, „kterou získáváme, která je na nás vrhána, 

která nás deformuje,“ formy, „která se neustále proměňuje“;  zajímá ji „dynamika Formy“ (s. 

6). Toto východisko posléze aplikuje na texty Gombrowicze a Schulze (u Gombrowicze jde o 

jeho románové texty, u Schulze o oba povídkové soubory) a hledá v nich různé aspekty „hry 

s formou“. Ocitujme samu autorku: „Schulz (…) formu odmítá jako něco omezujícího, něco 

čemu je potřeba unikat, protože v sobě dokáže pojmout jenom výsek skutečnosti (byť zároveň 

přiznává fascinaci touto sférou nelegálnosti a podřadnosti), a naopak vyzdvihuje tvůrčí energii 

a imaginaci jako cíl našeho snažení. Braková forma by snad měla být jenom vedlejším 

produktem našich experimentů. Gombrowiczův přístup je zcela opačný – tuto kompromitující 

sféru podle něj musíme nutně připustit do diskuse, abychom získali kontakt s realitou a 

objevili svou úroveň, svou skutečnost.“ (s. 8–9) 

Část nazvaná Analýza je věnována rozboru vybraných motivů, v nichž se 

Gombrowiczovo a Schulzovo dílo sbližují, např. motivu „absolutní dívky“ (postav pevně 

uzavřených ve své formě, toužících po dokonalosti) nebo návratu v čase. Autorka práce 

přitom nachází styčné body mezi oběma autory, ale i vzájemné odlišnosti (viz např. boj 

Gombrowiczových hrdinů proti absolutní formě a rozkladné působení podobných 



„absolutních postav“ na okolí, s. 16–17, nebo srovnání postav Fryderyka z Gombrowiczovy 

Pornografie s postavou Bianky ze Schulzovy novely Jaro, s. 17–18). Různé přístupy 

jednotlivých postav z děl obou autorů přitom interpretuje optikou hledání smyslu světa skrze 

jejich vztah k formě. Za pozornost stojí také autorčino zdůraznění grotesknosti v tvorbě 

Schulze i Gombrowicze (např. na motivu Schulzova Penzisty, resp. ferdydurkovského Josefa, 

viz kap. 2.2.1 Do lavic!), na niž bývá – zejména v případě Schulze – u řady autorů 

zapomínáno (pro Hanu Blažkovou je to navíc jeden z aspektů, který Gombrowicze a Schulze 

nejvíce sbližuje). Na stejném motivu penzisty/Josefa pak také upozorňuje na motiv 

dobrovolného, respektive nedobrovolného „uvěznění ve formě“ a na rozdílnost obou autorů 

v pojetí motivu „návratu do dětství“, respektive – u Schulze – „dospění do dětství“ („Schulz –

na rozdíl od Gombrowicze – tak nestojí o mládí pro jeho fyzické klady a pocit morální 

lehkosti či nezodpovědnosti, ale o dětství, které je pro něj synonymem svobody imaginace a 

jakési mytologické citlivosti;“ s. 28). 

V části nazvané Syntéza pak autorka tyto komparativní aspekty práce ještě posiluje, 

např. i v souvislosti s vývojem vybraných motivů v jednotlivých Gombrowiczových 

románech. Následně analyzuje různé typy „tvůrčích postav“ u obou spisovatelů a jejich 

přístup k otázce formy (analytik, demiurg, prorok, interpret, komentátor, konspirátor, režisér). 

Zajímavá je např. kapitola o postavách typu interpreta a proroka (s. 32–34), v níž autorka 

naráží i na kabalistický koncept interpreta jako aktivního spolutvůrce textu (a současně tím 

upozorňuje na jednu zajímavou linii v celém schulzologickém bádání). Odlišnost těchto rolí u 

Schulze a Gombrowicze pak správně spatřuje např. v hlubším zakořenění Schulzových hrdinů 

v „pračase“ tzv. geniální epochy, tedy času dětství a jeho nespoutané imaginace, proti němuž 

se zdá stát bytostný gombrowiczovský individualismus. Ještě jiný vztah k formě reprezentují 

např. postavy typu demiurga (Schulzův Jakub, Gombrowiczův Pimko), jež jsou fascinovány 

hmotou a možností „ilegálního“ či „sekundárního, nedokonalého stvoření“. 

Závěr práce (kap. 3.3 Analýza, syntéza a svět pulsující) přináší reflexi obecnější 

dynamiky Gombrowiczových a Schulzových próz ve vztahu k motivu formy („Analýza 

rozkládá, syntéza slučuje;“ s. 42), včetně principu analogie, zřejmého zejména u 

Gombrowicze („Analogie je autonomním pohybem světa. Pulsující černou energií, která 

prostupuje vším. To ona zotročuje svět formou;“ s. 43), nebo specifické pulzace, jež je naopak 

typická pro Schulze. Hana Blažková z těchto úvah vyvozuje i výstižné a ucelené závěry: 

„Zatímco tedy Schulzovu světu kraluje látka a všechny formy jsou v něm jen dočasné. 

Gombrowicz představuje svět jako jakousi diktaturu Formy, ze které není nikdy možné se 

zcela osvobodit“ (s. 44). 



Práce Hany Blažkové je zpracována velmi pečlivě a zejména samostatně. Její 

originální pojetí se odráží i ve zvoleném stylu a jazyce, jenž se místy blíží eseji, avšak nikoli 

na úkor kvality zpracování textu. Od začátku je zřejmé, že autorka svůj postup promýšlela, 

práce má zřejmou koncepci, které se autora drží. Orientuje se v základní sekundární literatuře 

(podrobněji pracuje jen s vybranými pracemi, s nimiž místy i kriticky polemizuje; k tomuto 

momentu se ještě za okamžik vrátím) a prokázala i schopnost samostatné analýzy primárních 

textů (viz už jen samotný Úvod práce). Předložená bakalářská práce je v těchto ohledech 

zpracována i pečlivěji než některé práce magisterské, což je také třeba vyzdvihnout. 

Na podobně stylizovaný text lze snad v akademickém prostředí pohlížet s jistou 

nedůvěrou, v případě práce Úprk před formou a za formou je však výsledkem originálního a 

promyšleného přístupu autorky, která se díky tomu vyhnula prostému opakování zažitých

konstatování či nekritickému přijímání tezí odborníků. Místy lze textu přesto vytknout jisté 

stylistické neobratnosti, překlepy či jiná drobná přehlédnutí, ne vždy dostatečně podložené či 

funkční rozdělení práce na již zmíněné části Analýza – Syntéza (obojí se zdá být podřízeno 

právě specifickému rytmu analyzovaných próz a terminologii užívané oběma autory) či 

podrobnější nerozvinutí některých naznačených motivů, např. již zmíněné grotesknosti (to je 

však dáno spíše možným rozsahem práce, která jinak svým záběrem průměrné bakalářské 

práce spíše přesahuje). Stejně tak je práce doplněna na první pohled jen poměrně stručným 

seznamem využité odborné literatury, přestože se jinak zdá, že se autorka ve zvolené 

problematice poměrně dobře orientuje. K obhajobě se proto z mé strany nabízí otázka na 

doplnění těchto dílčích nejasností (zejména ve vztahu k rozsahu uvedené sekundární 

literatury). Stejně tak bych se ráda ještě blíže vrátila k motivacím, jež autorku vedly ke 

zpracování zvolené tematiky, respektive ke způsobu výběru jejího metodologického uchopení. 

Přes uvedené drobné připomínky k práci Hany Blažkové ji celkově považuji za 

kvalitně, samostatně a originálně zpracovanou. Konstatuji proto, že práce splňuje požadavky 

standardně kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji klasifikaci 

výborně.
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