
Oponentský posudek na bakalářskou práci Kateřiny Horákové Žánrové tendence young adult 
literatury z hlediska romance

Předkládaná bakalářská esej poněkud klame tělem, neboť její vlastní otázkou není girardovské 
dilema, „zda je young adult literatura romancí či románem“ (S. 6), jak zdůrazňuje úvod a závěr 
práce (srovnej se závěrem na S. 23, 39 a 41), ale věnuje se mnohem obecnějšímu vymezení 
žánrových tendencí, jak pro změnu slibuje název. Celkově má však práce dobrou úroveň, omezím 
se proto pouze na dvě připomínky. 

1) První a nepodstatná připomínka se týká překladatelských zvyklostí a terminologie. Je skutečně 
nutné užívat anglického sousloví „young adult“? Chápu, že se jedná o ustalující se terminologii, pro
kterou jsou anglismy běžné, ale nemáme v češtině zcela přesný ekvivalent „literatury pro 
dospívající“, vyjadřující vzhledem k věkovému vymezení dané tvorby (viz str. 8 a vymezení 13-18 
let) přesně totéž? 

2) Druhá připomínka se týká avizovaného stěžejního referenčního textu, Girardovy Lži romantismu 
a pravdy románu (1961; autorka mimochodem odkazuje na rok 1984, cituje však české vydání z 
roku 1998; nevím, zda-li se nejedná o překlep. Pro pořádek dodávám, že sám vycházím z četby 
anglického překladu). Jak už bylo řečeno, autorka ve skutečnosti věnuje většinu práce vymezení 
základních žánrových tendencí současné „romantické“ americké literatury pro mládež, včetně 
reakcí čtenářské obce, kdežto práci s Girardovým textem jsou věnovány necelé dvě stránky (12 a 
23), které de facto pouze konstatují romantickou povahu vybraných sérií, kterážto úspornost 
poněkud protiřečí již citovanému tvrzení, že „základní tezí naší práce bude, zda je young adult 
literatura romancí či románem“ (S 6). Vyznačení tendencí na tuto otázku pochopitelně neodpovídá; 
ta by naopak vyžadovala důkladný textový rozbor situací, v nichž dochází k vlastnímu exponování 
romantického vztahu hrdinů, popřípadě společenského kontextu, k čemuž se ještě dostanu níže.

Vzhledem k nesporné inteligenci textu si troufám odhadnout, že autorka nutně tento prostý závěr (=
je to romantická literatura) musela předpokládat hned od samotného začátku, zvláště pokud 
například na S. 7 zmiňuje cílenou didaktičnost této literatury, která by zřejmě nebyla tak masově 
úspěšnou, pokud by dospívajícím názorně ukazovala, že stěžejní motivy jejich turbulentní životní 
etapy – láska, touha, identita – jsou cele v Girardových intencích o to více prostředkovány, o co více
dospívající touží po stvrzení vlastní jedinečnosti. Girard navíc hned na začátku knihy sám tvrdí, že 
většina literatury trojúhelníkový model (nespontánní) touhy jednoduše nijak nereflektuje a 
příznačně tak zachází pouze s tím typem literatury, kde se vyskytuje, ať už je exponován (v případě 
románu) či naopak zůstává nereflektován či je přímo skrýván (v případě romantické tvorby). 

Podmínka samotného výskytu trojúhelníkové dynamiky touhy je pro vlastní analýzu dosti 
důležitou; velice struně řečeno, to, že Girard považuje „moderní touhu“ za takřka principiálně 
nespontánní a „trojhrannou“, ještě neznamená, že každá literatura, jejímž předmětem je touha, snese
bezprostřední aplikaci Girardovy škály (ostatně Girard hovoří hned několikrát v intencích 
„geniálních“ spisovatelů), jak autorka naznačuje na S. 6. Zde se pak setkáme s dalším, již 
podstatnějším metodickým omylem, když autorka píše, že „pokud se nám podaří prokázat 
nespontánnost touhy hrdinů (jedná se o významový překlep či jde o nalezení skrývání této 
nespontánnosti?, pozn. O. V.), bude se jednat o romantickou literaturu, naopak pokud to bude touha 
zprostředkovaná (tedy nespontánní?, pozn. O.V.), bude se jednat o román“. Ve výsledku není 
kritériem spontánnost či nespontánnost touhy; v tomto ohledu Girard zdůrazňuje, že Tristan a 
Isolda, Don Quixote či Dostojevského podzemníci náleží stejné škále; zásadním je romantické 
přepsání či novelistické expozice této touhy (v tomto smyslu i „románový“ hrdina může „považovat
své touhy za autentické“, viz S. 12). Přesuneme-li se skokem k vlastnímu závěru práce na S. 23 
(další část je již věnována čistě žánrovým tendencím), pak autorka vlastně zcela mechanicky 
postupuje způsobem: „Jacob a Edward touží po tom samém, po Belle. Jedná se tedy o souběžné 



touhy, mohli bychom tedy mluvit o vnitřním prostřednictví.“ (Literární) milostný trojúhelník ale 
ještě nutně nezakládá automatické (literární) trojúhelníkové schéma touhy, která se nadto vůbec 
nemusí vypínat mezi muži, soztěžícími o ženu; z autorčiných shrnutí navíc vyplývá, že k vnitřnímu 
prostřednictví, které Girard v podobných situacích uvažuje, zde vůbec nedochází, a autorka sama 
nepodává žádný textový rozbor, který by ukázal opak; naopak se zdá, že absenci trojúhelníkového 
schématu sama tuší v rámci poněkud zmatené a vnitřně rozporné propozice: „Pokud budeme 
zvažovat samotný vztah mezi Edwardem a Bellou bez vnějších vlivů, budou pro sebe Edward a 
Bella prostředníky i objekty. Girard to vyjadřuje tak, že ‚nadšení pro objekt je nadšením pro 
prostředníka.‘“ (S. 23) Zde už přímo dochází k zhroucení aplikace Girardova modelu, včetně 
nepochopení Girardovy analýzy primátu prostředníka, který zakládá sekundární, ovšem toužícím 
subjektem fixovanou důležitost objektu, nemůže s ním však být přímo totožný (nemluvě o 
problematické vivisekci textu). 

Upozorněme při té příležitosti na několik interpretačních zádrhelů v rámci vlastního vymezení 
Girardovy teze na S. 12. Girard netvrdí, že „touha je vždy spontánní“, lépe řečeno tato touha, jak se 
autorka vlastně opravuje a navazuje v další větě, není odvislá od „obyčejných věcí“. Girard naopak 
průběžně zdůrazňuje, že je to právě touha, která zvýznamňuje jinak bezcenný objekt (v silném slova
smyslu jde o dokonce o transfiguraci). Trojúhelníkové schéma tedy není odvislé od objektu, nýbrž 
je dynamickým schématem touhy jako takové (jak celkově vyplývá z Girardova textu), kterou 
Girard opakovaně označuje za de facto totožnou na celé škále sledované literatury; není tedy 
„jednoduché“ a „komplexnější“ touhy (stále S. 12). Je jen touha a její různě rozvinuté mechanismy. 

Opominutí Girarda zdá se mi nakonec stojí v cestě pochopení specifik či přímo podstaty literatury, 
na kterou se autorka zaměřila, zvláště pokud se Girardovy postřehy na danou tvoru velice hodí (opět
pro pořádek dodávám, že vycházím pouze z filmových zpracování této literatury a z autorčiných 
vlastních shrnutí). 

V tomto ohledu je totiž vyloženě zajímavý autorčin vlastní, leč pouze naznačený a troufám si říci, 
že vhledem k autorčině nepopiratelné schopnosti reflexe odbytý poukaz na skutečné prostřednictví 
na S. 23: „Pokud jejich vztah budeme zvažovat i s okolními skutečnostmi (jak ovšem v textu jinak, 
pozn. O.V.), zjistíme, že Bella touží po Edwardovi, protože ji přitahuje jeho nadlidskost – 
neuvěřitelná krása, nadlidské vlastnosti, nesmrtelnost. Sama sebe považuje za nedokonalou a 
křehkou, ale Edward by jí mohl dopřát tíženou dokonalost přeměnou z upíra. Oproti tomu Edward 
začal toužit po Belle kvůli její krvi. Bella mu neuvěřitelně „voněla“ a když získal svou 
sebekontrolu, Bellin pach ho k ní začal přitahovat. Edward věděl, že Bellu nemůže připravit o život,
protože by tím ublížil sám sobě a navíc by se opět stal tím monstrem, kterým byl dříve.“ 

Nespočívá právě zde jádro opominutého problému, zvláště pokud autorka shrnuje, že „všechny výše
zmíněné hrdinky jsou vzorné studentky, jsou úzkoprsé a považují se za obyčejné. Na první pohled 
na nich není nic výjimečného, ale z nějakého důvodu okouzlí protějšek, který je pravým opakem 
jich samých (podtrženo O.V.). Hlavní hrdinové jsou krásní, neobyčejní, tajemní a nebezpeční.“ (S. 
25). Jakkoliv oceňuji autorčin přesah k společenskému, řekněme didaktickému a především 
marketingovému kontextu vybraných románů, ať už na straně 7, 13-14 (spojení s červenou 
knihovnou), 15, nebo v závěru práce, autorka bohužel nakonec tento zákonitě určující aspekt 
opominula; a rovnou dodejme, že právě Girard ve své práci na společenský kontext pravidelně 
poukazuje; feudální perspektiva touhy Dona Quixota je tak poněkud odlišná, než moderní 
perspektiva moderního salonu a k pochopení literárního (např. Stendhalova) mechanismu je nutné 
pochopit například společenské zvrácení role hegelovské dialektiky pána a raba v metropolitní 
realitě 19. století. Troufám si tedy říci, že k analýze nutně zamlčeného specifického prostřednictví 
touhy v cíleně vyráběných románech (opět zdůrazněme, že Girard mluví o jiném typu „geniální“ 
tvorby), což by vhledem k slabinám dospívajících nebylo od věci (viz autorské strategie na S. 22 či 
35-36), by bylo nutné nejprve vypreparovat z popkulturní tkáně a v neposlední řadě tržních strategií



specifickou motiviku či dynamiku mladistvé touhy, která posléze generuje příběhy a motivy hrdinek
Stmívání a apod., a jejichž zpětná čtenářská vazba a převzetí následně vytváří a předepisuje hned 
dvojím způsobem zavádějící rozvrh autenticity (nedostáváme se tak k jakési živoucí paralele k paní 
Bovaryové?). Jinak a velice hrubě řečeno, nestačí pouze od boku konstatovat, že daná literatura 
romantická je, protože nereflektuje „prostředníka touhy“. Nejprve je nutné popsat, co či jaké síly a 
motivy sehrávají či ustalují onu prostředkující roli.

A rovnou v závěru poukáži na aspekt, který se v autorčině práci pravidelně objevuje, ale který 
podivuhodně zůstává skryt a nereflektován (sic!). A tím je opětovně se vracející, jakkoliv poněkud 
naivní, motiv osudovosti hlavní hrdinky, vlastního subjektu vybraných příběhů a nadto vlastního 
těžiště jejich děje (viz např. S. 17: „téměř všechny stěžejní události zapříčiní ona“). Pokusím se o 
stručné shrnutí: samo o sobě nijak výrazná dívka se stane ústřední vyvolenou postavou mezi 
soupeřícími nadlidskými světy, krom toho i na úrovni vztahu dochází k osudovému a takřka 
okamžitému spojení navzdory vlastnímu přesvědčení i zkušenostem, či dokonce navzdory nezájmu 
o opačné pohlaví, navzdory vlastní vůli (např. „Bella už od počátku byla odevzdaná Edwardovi“, S.
22, opačně to zdá se platí taktéž). Tento vztah je nicméně odpočátku nikoli dočasný či odehrávající 
se v čase, ale plánován na celý život (= fakticky na věčnost). Hrdinka je zároveň dokonalým 
středem a úběžníkem milostné opozice soupeřících, ovšem v girardovském smyslu izolovaných 
mužů; dva muži, kteří o ni soupeří, jednoduše řečeno představují dokonalé protipóly a logika a 
povaha této opozice opět daně, pasivně = osudově spočívá v postavě hrdinky, jejíž romantismus 
spočívá už v tom, že je podivuhodným absolutním ustalujícím středem dějství, které se kolem ní 
rozvíjí. 

Tento typ osudovosti a romantismu ovšem zcela nutně hraje v rámci touhy literárních postav 
prostředkující a zásadní roli, ovšem nikoli bezprostředně ztělesněnou v připsané motivice 
hrdinů/hrdinek, ale – velice zjednodušeně řečeno – v jejich literárním pohybu, pozici a výběru. 
Přihlédneme-li, jakkoliv nutně hrubě, k Girardovým vlastním příkladům, neotevírá se právě zde 
možnost využití Girardovy strukturální analýzy koketérie (pochopitelně v jiném rozvrhu a mutaci, 
než v kontextu Stendhala či Prousta), to v případě hrdinčina „udržování“ mužů v oběhu, či narcismu
Tristana a Isoldy, jakkoliv by taková adaptovaná analýza nesměla být empatickou, nýbrž opět ryze 
strukturální?

V tomto ohledu považuji otázku po romantismu americké literatury pro mladistvé za 
nezodpovězenou.

Práci v případě kvalitní obhajoby hodnotím jako velmi dobrou, tedy klasifikačním stupněm 2.

V Praze 9. 7. 2017
Ondřej Váša


