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Diplomová práce Lucie Wilczkové patří do specifické kategorie reflexe vlastního tvůrčího procesu, 
který představuje zejména u budoucího učitele nesmírně cennou zkušenost, jak inspirovat vlastní 
tvorbu svých žáku a pracovat s ní v hodinách.
Z motivace, kterou diplomantka deklaruje již v úvodu (s. 6), je zřejmé, že nevytvořila svůj text 
účelově pro absolventskou práci, nýbrž že se jedná o niternou potřebu zpracovat náročnou životní 
situaci literární formou. Z následné reflexe tvůrčího procesu je rovněž patrné diplomantčino 
přesvědčení, že takovou zkušenost je důležité zprostředkovávat a že literatura tuto funkci může 
naplňovat. 

Z žánrového hlediska se jedná o poměrně zdařilou psychologickou prózu s autoterapeutickou 
funkcí, což autorka na několika místech deklaruje, ačkoliv termín autoterapeutická přímo 
nepoužívá. Je rovněž zřejmé, že autenticita je pro autorku klíčovou kategorií, což se ostatně odráží i 
v pečlivosti, se kterou zpracovává a následně reflektuje aspekty jako psychologie postav, motivaci 
jejich jednání či odpovídající hovorový jazyk. V tomto ohledu rovněž oceňuji autorčin poctivý
přístup k vlastním limitům, který se projevuje například v sympatických přiznáních, že bylo-li
vylíčení určité scény nad její tvůrčí síly, uchýlila se raději k reduktivnímu popisu formou snu dané 
postavy (s. 75).

Jednou z nesporných kvalit diplomantčiny vlastní tvorby je intertextovost. Autorka v textu pracuje 
s autentickými záznamy z pedagogicko-psychologické poradny, které procházejí jen minimální 
úpravou. Právě tuto rovinu, na níž se potkává fikce, autobiografická inspirace a autentický text 
shledávám skutečně pozoruhodnou a je škoda, že ji autorka příliš nereflektuje. Ráda bych proto pro 
účely obhajoby diplomantce položila otázku

(1) Jaká specifika má práce s autentickým textem (v tomto případě se záznamy z poradny a od 
soudu)? Má kromě (zjevných) výhod i nějaké limity a jaké konkrétní obtíže může autorovi 
přinášet?

Obecnou připomínku mám i k formulační a stylistické rovině vlastní reflexe, která je místy 
zbytečně povrchní. Je sice zajímavé dočíst se více o autobiografickém pozadí textu, ale tyto 
informace nejsou pro práci samotnou ničím konstruktivní (např. sdělení, jaké konkrétní části jsou či 
nejsou autobiografické [s. 57], nehraje žádnou roli). Co naopak v reflexi chybí, je důkladnější práce 



s literárněvědnou terminologií během popisu jednotlivých kategorií. Např. v kap. 5 autorka 
rozvažuje nad dichotomií povídka vs. novela, nicméně zvolený žánr – psychologickou prózu –
ponechává víceméně stranou. Pro účely obhajoby ji proto prosím, aby se zamyslela nad 
následujícími otázkami:

(2) Jaké jsou znaky psychologické prózy? Které se ve vlastní tvorbě povedlo/nepovedlo naplnit?

(3) Na několika místech autorka nepřímo zmiňuje autoterapeutickou funkci tvůrčího psaní (na s. 
58 dokonce, že šlo o proces místy „bolestný“). Jaká vidí největší úskalí literárního 
zpracování takto citlivého niterného prožitku a autentické životní situace?

Diplomantka se s vlastní reflexí textu vyrovnala dobře a výraznější obtíž vidím pouze v 
nedostatečném využívání nástrojů literární teorie. Věřím nicméně, že práce byla pro autorku cenná 
zkušenost, která jí otevřela možnost přemýšlet o tvůrčím procesu svém i svých žáků nově a jinak.
Zjevná radost z této zkušenosti, která diplomovou práci prostupuje, je toho věřím dokladem. 

Práci doporučuji k obhajobě.
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