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Disertační	  	  práce	  sleduje	  literárně	  oblíbený	  fenomén	  zahrady	  a	  jejího	  dětského	  

obyvatele.	  Je	  rozdělena	  na	  dvě	  distinktivní	  části	  –	  teoretickou	  	  a	  následně	  

komparativní	  analýzu	  několika	  vybraných	  textů.	  Ke	  svému	  pozorování	  si	  Petra	  

Izdná	  vybrala	  fenomenologická	  východiska	  a	  	  „poetiku	  míst“,	  tak	  jak	  ji	  formuluje	  

hlavně	  Daniel	  Hodrová	  a	  Alice	  Jedličková.	  Petra	  Izdná	  tak	  sleduje	  zahradu	  jako	  

místo	  ideálního	  tvořivého	  propojení	  člověka	  a	  přírody.	  Jako	  místo	  původní	  

božské	  (přírodní)	  dokonalosti,	  která	  je	  ovšem	  člověkem	  tvořena	  zahrazením,	  a	  

tak	  v	  omezeném	  místě	  znovu-‐stvořena.	  Tím	  se	  zahrada	  stává	  nejen	  místem,	  kde	  

panuje	  přírodní	  řád,	  ale	  vždy	  i	  ten	  lidský,	  ten	  který	  chce	  božské	  dosahovat,	  blížit	  

se	  k	  němu,	  jak	  píše	  David	  E.	  Cooper	  	  ve	  své	  knize	  Philosophy	  of	  Garden,	  je	  místem	  

epifanie	  lidského	  vztahu	  k	  tomu,	  co	  jej	  přesahuje,	  tedy	  vlastně	  epifanie	  smyslu.	  

Tím	  se	  stává	  zahrada	  nezměrně	  produktivní	  literárně.	  Neboť	  je	  to	  slovo,	  které	  

pojmenovává,	  sugeruje,	  aluduje	  a	  emotivně	  vybuzuje,	  a	  v	  něm	  se	  děje	  re-‐

prezentace.	  Zahrada	  tak	  má	  určité	  vlastnosti	  a	  zároveň	  se	  tyto	  vlastnosti	  musí	  

neustále	  tvořit.	  	  	  

Fenomén	  zahrady	  je	  atraktivní,	  a	  tak	  není	  divu,	  že	  si	  jej	  autorka	  zvolila.	  	  

V	  tomto	  smyslu	  se	  její	  zájem	  protíná	  se	  zájmem	  český	  současných	  estetiků,	  

vyjádřeným	  v	  knize	  Zahrada:	  Přirozenost	  a	  umělost.	  V	  disertační	  práci	  se	  nám	  

dostává	  historického	  uvedení	  do	  literárního	  topoi	  zahrady	  velmi	  střídmě,	  

přehledně	  a	  jasně,	  tak	  aby	  se	  vlastní	  výklad	  autorky,	  směřující	  hlavně	  k	  současné	  

literatuře,	  zřetelně	  ozřejmil.	  Svůj	  obraz	  literárních	  zahrad	  autorka	  specifikuje	  a	  

redukuje	  na	  zahrady	  dětství,	  proto	  do	  svého	  literárního	  výkladu	  včleňuje	  	  

podstatné	  kapitolky	  věnované	  dětství	  a	  dítěti.	  	  

Pro	  část	  analytickou	  si	  vybrala	  několik	  pozoruhodných	  textů	  různé	  jazykové	  

provenience	  i	  různé	  doby	  s	  důrazem	  na	  20.	  století,	  tak	  aby	  mohla	  představit	  

několik	  literárních	  situací,	  v	  nichž	  se	  ocitá	  literární	  dítě:	  nevinná	  existence	  v	  Ráji,	  

zahrada	  jako	  domov	  a	  svět,	  hry	  v	  zahradě,	  rozklad	  Ráje	  vpádem	  dozrávání	  a	  

hlavně	  	  sexuality.	  Poslední	  část	  věnovaná	  strachu	  z	  dozrávání	  a	  sexulitě	  se	  jeví	  

jako	  nejplodnější.	  Je	  vyústěním	  a	  práce	  a	  také	  paradoxním	  shrnutím,	  tak	  jak	  se	  



romány	  jako	  Vrahova	  hygiena	  Amelie	  Nothombové	  nebo	  Betonová	  zahrada	  Ian	  

McEwana	  stávají	  temným	  rájem,	  který	  je	  stvořen	  rozvráceným	  a	  perverzním	  

lidstvím.	  Zahrada	  je	  tak	  stále	  	  místem	  epifanie	  jako	  tvořený	  akt,	  ale	  začíná	  ztrácet	  

smysl.	  Je	  právě	  tím	  naším	  soudobým	  „žitým	  polem“,	  abych	  použila	  termínu	  

Merleau-‐Pontyho.	  	  

	  Vedle	  těchto	  pozoruhodných	  analýz	  bych	  ráda	  ještě	  vyzdvihla	  inspirativní	  

interpretaci	  novelky	  Boženy	  Benešové	  Don	  Pedro,	  Don	  Pablo	  a	  Věra	  Lukášová.	  V	  

kontextu	  české	  literatury	  	  jde	  totiž	  o	  skeptickou	  transformaci	  linie	  idealizace	  

dětství,	  která	  má	  svůj	  původ	  v	  reformních	  pedagogikách	  konce	  19.	  	  a	  počátku	  20.	  

Století.	  (Tento	  obraz	  byl	  literárně	  stvořen	  spisovatelkou	  Růženou	  	  Svobodovou,	  

např.	  v	  novele	  Pokojný	  dům,	  na	  níž	  Benešová	  navazovala.)	  	  

Ve	  svém	  celku	  je	  to	  práce	  dobrá,	  ale	  má	  svá	  omezení,	  která	  se	  pokusím	  	  

formulovat	  –	  	  tak	  mě	  to	  ostatně	  „přikazuje“	  role	  oponentky.	  

	  

Shrnula	  jsem	  své	  výhrady	  do	  několika	  	  bodů:	  

	  	  

1. Metodologická	  východiska	  sice	  nejsou,	  jak	  autorka	  píše,	  historickým	  

přehledem	  problému,	  ale	  jsou	  velmi	  heterogenní	  a	  vystavují	  autorku	  

velkým	  komplikacím.	  Nemyslím	  si,	  že	  by	  nutně	  nemohla	  být	  

metodologická	  východiska	  heterogenní	  či	  dokonce	  eklektická,	  ale	  je	  nutné	  

vytyčit	  si	  zásadní	  otázku,	  tu	  posléze	  sledovat	  a	  vyvarovat	  se	  interferencí,	  

které	  jsou	  poněkud	  zavádějící.	  Pokud	  bych	  měla	  popsat	  problém	  

konkrétněji,	  jde	  mi	  o	  toto:	  Fenomenologické	  rozkročení	  je	  velmi	  široké	  a	  

sleduje	  mnoho	  otázek	  najednou.	  Nabízela	  se	  například	  redukce	  	  

filozofického	  východiska	  na	  Merleau-‐Pontyho	  vzhledem	  k	  tématu	  práce,	  

neboť	  to	  byl	  právě	  Merleau-‐Ponty,	  který	  se	  přece	  jen	  částečně	  zabýval	  	  

otázkou	  dětského	  vnímání,	  jak	  na	  to	  sama	  autorka	  poukazuje.	  Tady	  by	  se	  

jistě	  dalo	  pevněji	  ukotvit	  	  hledisko,	  odkud	  autorka	  sledovala	  literární	  

zahrady	  a	  děti	  v	  ní.	  	  	  	  

2. V	  tomto	  tématu	  jistě	  není	  na	  závadu	  sledovat	  pojetí	  	  vývojové	  psychologie	  

a	  	  jungovské	  pojetí	  dítěte.	  Co	  je	  ale	  podstatné,	  v	  této	  disertaci	  z	  řádu	  věcí	  

(jde	  o	  disertační	  práci	  literárně	  komparatistickou)	  sledujeme	  literaturu,	  

literární	  obraz	  dětí	  	  a	  nikoliv	  skutečné	  děti.	  Proto	  by	  měla	  být	  tato	  



metodologie	  vtažena	  do	  literárněteoretického	  a	  literárněhistorického	  

uvažování,	  což	  se	  děje	  velmi	  	  náhodně	  a	  nespojitě,	  což	  znesnadňuje	  

pochopit	  autorčinu	  interpretaci.	  Zároveň	  by	  potom	  literární	  metodologie,	  

která	  je	  užívána	  a	  vysvětlována	  v	  textu,	  nepůsobila	  jako	  jakási	  jiná	  

metodologie	  a	  úplně	  jiný	  pohled.	  Myslím,	  že	  by	  potom	  metodologická	  

kapitola	  také	  nepůsobila	  disparátně,	  jako	  jakýsi	  velký	  kouzelnický	  pytel,	  

z	  nějž	  vytahujeme	  jednotlivé,	  překvapivé,	  iluzionistické	  nápady.	  	  Nebo	  

možná	  spíš	  jakýsi	  domácí	  úkol,	  v	  něm	  jsou	  jednotlivé	  teorie	  nebo	  pohledy	  

řazeny	  v	  juxtapozici	  a	  příliš	  spolu	  	  nesouvisí.	  	  

3. Autorka	  se	  příliš	  nezabývala	  tím,	  jak	  jsou	  jednotlivé	  zahrady	  tvořeny	  	  

jednotlivými	  autory,	  přičemž	  právě	  topos	  zahrady,	  tedy	  místa,	  kde	  se	  

propojuje	  lidské	  a	  božské,	  ukazuje	  k	  problematice	  stylu	  a	  jazyka,	  jak	  to	  

autorka	  naznačuje	  ve	  svém	  historickém	  přehledu	  u	  obrazů	  zahrad	  

romantických.	  	  

	  	  

	  

	  

Přes	  výhrady	  jde	  o	  práci	  solidní,	  doporučuji	  k	  obhajobě.	  	  

	  

	  

	  V	  Praze	  15.	  8.	  2015	  	  

	  


