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Věc: posudek vedoucího bakalářské práce Kateřiny Horákové s názvem Žánrové tendence 

young adult literatury z hlediska romance.  

autor posudku: doc. Jakub Češka, Ph.D. 

Jak vyplývá z názvu práce, autorka se rozhodla tematizovat poměrně nedávno vzniklý žánr 

young adult (dále YA) literatury s důrazem na jeho žánrové příznaky. Klade si otázky, které 

se při reflexi nově vzniklého žáru nabízí, v čem je tento žánr skutečně nový a nakolik využívá 

žánrových schémat již etablovaných žánrů. Autorka dává zřetelně najevo, že YA literatura 

vzniká určitou „parafrází“ a promísením tradičních žánrů, především červené knihovny a 

fantastické literatury. Při reflexi romantické literatury vychází také z Encyklopedie literárních 

žánrů (Mocná, Peterka), což je rozhodně pro předběžnou reflexi žánrů náležité, ovšem při 

důslednějším rozpracování tématu by bylo vhodné sáhnout po monografickém pojednání. 

Zároveň je třeba uznat, že pro cíl, který autorka sleduje, se jí daří z uvedené encyklopedie 

interpretačně vytěžit to podstatné. Dokonce se zdá, že k jisté základní charakteristice žánru 

YA literatury je určitý encyklopedický (a proto také schematický) vhled patřičný.  

Zároveň je třeba uznat, že autorka pracuje nejen s poměrně rozsáhlým korpusem literárních 

děl z oblasti YA literatury, nýbrž také s řadou anglicky psaných studií. Na práci považuji za 

přínosné dále to, že autorka vychází z bohaté čtenářské (dokonce také autorské) zkušenosti se 

zkoumaným žánrem, která teprve může být východiskem pro její důslednou reflexi. Přestože 

je tato cesta obtížnější, než kdyby ke zkoumanému materiálu přistupovala s dopředu 

vytyčenou tezí, je také důsledně vzato jediným možným východiskem analýzy literárního 

díla.  

V interpretaci se autorka snaží zobecnit určitou tenzi čtenářské zkušenosti, byť není nejprve 

zcela zřejmé, jak ji náležitě pojmenovat. Ke kultivaci a vytvoření určitého reflexního pole 

autorce slouží teoretická literatura. Mezi jedním z klíčových titulů, které jsem autorce – 

s ohledem na koncept romance doporučil, byla právě Girardova teze o nespontánní touze (Lež 

romantismu a pravda románu, proč ji autorka uvádí s vročením 1984 /na s. 39/, což není ani 

rok českého překladu ani původního vydání?). Přitom se ukázalo, že YA literatura je 

romantická literatura, tudíž na ní nelze aplikovat právě zmíněný koncept nespontánní touhy.  

Kromě tohoto, že autorka hledala interpretační klíč z dostupné teoretické literatury, se 

zároveň sama snažila (s využitím sekundární literatury vážící se k YA literatuře) formulovat 

zákonitosti a tendence tohoto žánru. Jelikož vycházela z detailní znalosti literárních děl, 

předběžně formulované hypotézy byly ještě silně prostoupeny parafrázemi dějů a 

typizovaných postav. S postupem práce se autorce dařilo stále lépe prostoupit rozrůzněný 

literární materiál, až dospěla k formulování obecného žánrového syntagmatu: představila jej 

v jeho základních funkcích. Autorka nezůstala pouze u vytknutí (v matematické slova smyslu) 

žánrového schématu, nýbrž se věnovala i nástinu dějin žánru, jako i jeho dalším modifikacím, 

neboť se stárnutím čtenářů se proměňuje také čtenářská poptávka, která především prolamuje  

- s ohledem na věk čtenářů YA literatury – tabuizovanou sexualitu. Takto se autorce daří 

velmi přesvědčivě artikulovat kontext Padesáti odstínů šedi, který je pouhým žánrovým 

posunem YA literatury. Bakalářskou práci považuji za velmi dobře rozvrženou, argumentačně 

propracovanou, zdařile napsanou, která zároveň přesvědčivě ukazuje určitou velmi dobrou 
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úroveň nejenom literárně teoretické, nýbrž také literárně interpretační průpravy. Práci 

hodnotím jako velmi dobrou (na hranici velmi dobré a výborné).  

V Praze 6.9. 2017       doc. Jakub Češka, Ph.D.  

 

 


