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Literárnovedný zborník venovaný Daniele Hod-
rovej pozostáva z 19 štúdií, ktorých zámerom 
je vyjadriť vďaku a uznanie tejto originálnej li-
terárnej teoretičke. Príspevky sú orientované 
na esejistickú tvorbu autorky, na interpretá-
ciu niektorých jej románov, na diela autorov, 
ktorí majú s D. Hodrovou spoločnú románovú 
tematiku a intertextovosť. Ďalšie články sa za-
oberajú históriou aj súčasnosťou tematológie 
a genológie. V zborníku sa nachádzajú štúdie, 
ktoré sledujú literárnu tvorbu  autorov sveto-
vých mien, prehľadové analýzy reflektujúce li-
terárne písanie z genderového a technologic-
kého hľadiska a štúdie, zaoberajúce sa teóriou  
Hodrovej románov.

Prvý blok  pod názvom Chvála rozpravy je 
upriamený na esejistickú tvorbu D. Hodrovej. 
Aleš Haman, autor prvého článku Autorka s da-
rem přemýšlivosti, sa zaoberá knihou esejí Da-
niely Hodrovej Chvála schoulení. Zamýšľa sa nad 
jej rozdeľovaním času na tri fázy – na prítomný, 
minulý a budúci čas. Autor si všíma postrehy 
D. Hodrovej, ktorá tvrdí, že jazyk môže ovplyv-
ňovať skúsenosť, čo sa týka súslednosti časov, 
napríklad vnímanie pominuteľnosti vstupom 
do mýtického, teda nelineárneho, cyklického 
času. Haman tieto prvky nachádza v autorki-
nej románovej fikcii Podobojí, v ktorej sa časy aj 
fikčné svety navzájom prestupujú. Upozorňuje 
na záľubu D. Hodrovej v náhodnej, chaotickej 
neusporiadanosti, ktorá vytvára rôzne spojenia, 

a jej sklon k anarchickej mnohorakosti smeru-
júcej k avantgarde. Načrtáva hľadiská, z kto-
rých autorka vychádza pri svojej tvorbe – a to 
prežívanie plynutia času, ktoré odnáša prítom-
nosť do prázdnoty zabudnutia, tému márnosti 
a hlboké prežívanie existencie. Autor uvádza, 
že texty, ktoré D. Hodrová zaradila do svojich 
kníh, sú upriamené na problematiku dočasnosti 
a ľudskej pominuteľnosti a súvisia s odporom 
autorky voči meravosti spoločnosti sedemde-
siatych a osemdesiatych rokov minulého sto-
ročia. Jana Hoffmannová sa v stati Promluvy 
a diskursy v textech Daniely Hodrové sústreďuje 
na termíny diskurz, text, komunikát, jazykový 
prejav a prehovor. V teoretickom diele D. Hod-
rovej sleduje koncept prehovoru, jeho najrôz-
nejšie typy, spôsoby budovania a vzťahovanie 
k dielu jednotlivých autorov. J. Hoffmannová 
porovnáva termíny prehovor a diskurz a kon-
štatuje, že prehovor vyvstáva z textov D. Hod-
rovej ako konkrétny výpovedný celok, zatiaľ čo 
extenzia pojmu diskurz je omnoho širšia a me-
nej určitá. Diskurz v dielach D. Hodrovej chápe 
ako sieť prehovorov alebo textov, za inšpiratív-
nu pokladá sieť, ktorú D. Hodrová vo svojich 
esejach vytvorila okolo diskurzu pominuteľ-
nosti. Roman Kanda sa v príspevku Dílo – po-
jem – nepředmětnost zamýšľa nad formulovaním 
nepredmetného myslenia u Karla Kosíka a La-
dislava Hejdánka. V tejto súvislosti nadväzuje 
na eseje D. Hodrovej Chvály schoulení, v kto-
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rých autorka podobným myšlienkovým filozo-
fovaním a novátorstvom uplatňuje svoje život-
né hodnotenia. Okrem týchto esejí sa  zaoberá 
aj Hodrovej myšlienkami z knihy Vyvolávání, 
zamýšľajúcej sa nad pominuteľnosťou vecí, ale 
aj na ich sprítomňovaní pomocou literárneho 
textu, ktorý ich môže privolávať naspäť k životu.

Druhý blok má názov Z pohledu genologie, 
tematologie, naratologie. Cieľom štúdie Pavla Ši-
dáka Subžánr jako genologická Popelka a romá-
nový modus videndi je skúmanie pojmov žáner 
a subžáner. Porovnáva subžánre románových 
a iných žánrov a navrhuje dvojaké riešenie ich 
zaradenia. Z hľadiska genologickej taxonómie 
odporúča založenie mnohočlennej taxonómie 
a na jej základe javy, ktoré sú označované ako 
žáner, druh, subžáner, terminologicky odlišo-
vať a zdôrazňovať ich vzájomné rozdiely. Toto 
by sa mohlo uskutočňovať nielen pomocou li-
terárnej teórie, ale aj literárnej histórie. On-
drej Sládek sa vo svojej stati O zkoumání tvaru 
motivů v rámci skúmania literárnej tematoló-
gie zaoberá pojmom  motív a hlavne sleduje  
prácu J. Heidenreicha, ktorý sa pokúsil o sys-
tematické uchopenie tejto problematiky. Za-
chytáva podstatnú časť výskumu Heidenreicha, 
ktorý vo svojej odbornej práci vysvetľuje pre-
mietanie motívov do kontextu diela, všíma si 
ich tvary a spôsob ich radenia. Sládek tvrdí, že 
podľa Heidenreicha je motív významová jed-
notka, ktorá je vyššia ako slovo alebo syntag-
ma a každá veta má svoj motív. Zložité súvetia 
sú teda celistvými komplexami motívov, ktoré 
tvoria uzatvorenú nižšiu tematickú jednotku. 
Literárne dielo je vytvárané súborom najrôz-
nejších priemetov, kedy si spisovateľ z množ-
stva materiálu, ktorý má k dispozícii, vyberá 
podstatné udalosti, fakty, motívy, ktoré ďalej 
spracováva do konkrétneho tvaru. Bohumil 
Fořt v článku Mezi hypotézou a definicí ozna-
čuje Danielu Hodrovú ako jedinú bádateľ ku, 
ktorá skúma teóriu literárnych postáv a ktorá 
zároveň do vedeckého pozorovania zaviedla 
svoj vlastný model. Uvádza, že záujem autorky 
o túto problematiku sa prejavuje v jej prácach 
Román zasvěcení (1993), Poetika míst. Kapitoly 
z literární tematologie (1997), Poetika literárního 

díla 20. století (2001). Fořt spája meno D. Hod-
rovej s rozlišovaním postavy-hypotézy a posta-
vy-definície, ktoré ale nie je jedinou oblasťou 
poetiky postavy. Okrem toho sleduje Hodrovej 
vzťah k vnímaniu statickej a dynamickej posta-
vy, k postave subjektu a postave objektu, k te-
lesnosti literárnych postáv, k postave a bytiu 
a poetike vecí v rámci poetiky postavy. Štúdia 
Jiřího Kotena Román jako dialog pridržiavajú-
ca sa polarity antiiluzívneho a iluzívneho ro-
mánu opisuje prostriedky, ktorými románové 
rozprávania docieľujú estetické alúzie alebo 
tieto alúzie naopak rúcajú. Autor sleduje, akým 
spôsobom sa teória literatúry, ktorá sa usiluje 
o formulovanie univerzálne platných mode-
lov fikčnej komunikačnej situácie, vyrovnáva 
s odlišným románovým materiálom. J. Koten 
tvrdí, že teoretické modely musia vystihovať 
nielen iluzívny, ale aj antiiluzívny román. Za-
meriava sa tiež na tzv. rozlukový model zalo-
žený na „rozštiepení hlasovej jednoty vo fik-
cii“ a na jeho využitie v teórii estetickej ilúzie 
a antiiluzívneho románu.

V treťom bloku Text románu, text mesta 
prispievatelia rozvíjajú intenzívnu čitateľskú 
skúsenosť v interpretácii autorkiných románov. 
Vladimír Trpka v odbornej práci Román se děje 
na psacím stole. Sebereflexní vyprávění v prózach 
Daniely Hodrové v jednotlivých prózach autorky 
posudzuje tematiku sebareflexívneho rozprá-
vania. Autor si všíma problém sebareflexivity 
naratívneho aktu ako výkonu rozprávača. Kon-
cept sebareflexivity vzťahuje k naratologickej 
kategórii hlasu a sleduje ako rozprávači v ro-
mánoch D. Hodrovej vytvárajú sebareflexívne 
prehovory. Ukazuje, ako sa rôzne typy týchto 
prehovorov podieľajú na významovej výstavbe 
daných románov a ako sa pre čitateľov stáva-
jú dôležitým vodidlom pri ich recepcii. Trpka 
sa sústredil  hlavne na romány Théta (1992), 
Město vidím ... (1992), Komedie (2003), Vyvoláva-
ní (2010) a Točité věty (2015). Anna Car v štúdii 
Sen a snění podle Daniely Hodrové sleduje one-
iristickú poetiku v diele D. Hodrovej Podobojí 
(1991), zacielenom na Olšanské cintoríny, na 
ktorých sa postavy stretávajú bez ohľadu na čas 
a prekračujú priestory svojich svetov. Kontexty, 
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ktoré súvisia so snom a snením, sa nachádzajú 
aj v románe Kukly (1991). Hodrová v nich for-
mou obrazov vyjadruje pocit neustáleho pre-
línania deja, času a nestálosti ľudského života. 
To isté sa týka aj románu Ztracené deti (1997), 
ktorý je usporiadaný ako mozaika snov a útrž- 
kov spomienok. Referát Catherine Servant 
K setkání s třetí částí trilogie Trýznivé město pod-
ľa vyjadrenia autorky treba chápať ako dobový 
dokument, ktorý odkazuje na pramene a litera-
túru s dátumom vydania do roku 1996. Autor-
ka v zborníku prezentuje vedecký prejav, ktorý 
časopisecky vyšiel v roku 1996 a jeho posla-
ním bolo získať podporu pre pripravované fran-
cúzske vydanie Théty D. Hodrovej a udelenie 
grantu jeho prekladateľ ke a autorke príspevku 
v jednej osobe. Alena Přibáňová sa v príspevku 
Kratochvilovo Brno funkcionalistické zapodieva 
románom J. Kratochvila Avion, pričom konšta-
tuje, že napriek Kratochvilovej citovej závislosti 
k Brnu, autor nevykresľuje obraz tohto mesta 
lichotivo. Přibáňová tvrdí, že Kratochvil svo-
je rodné mesto prehodnocuje kriticky a zau-
jato. Brno má v jeho románe veľa funkcií – je 
jeho kulisou, je súčasťou rozprávačovej iden-
tity a zdrojom jeho outsiderstva.

Štvrtý blok Milotovy noci zrcadel a klam-
ných luceren začína reflexiou Michala Jareša 
Srdce k půlnoci. Cyklus Milotových pražských 
básní z šedesátých let, ktorý sa v ňom zamýšľa 
nad Milotovými básňami s pražskou tematikou, 
ktoré vyšli v roku 1963 v Literárních novinách. 
Časť z týchto básní bola súčasťou výtvarného 
projektu s názvom Město v roku 1964. Jareš po-
ukazuje na básnické vyobrazenie miest, ktoré 
Milota vytvára a zaľudňuje podľa svojho vlast-
ného cítenia. Básne, ktoré sa vyznačujú jedno-
tou miesta, sú lokalizované na pražskej Malej 
Strane a v Holešoviciach. Alice Jedličková sa 
v stati  Stopy jednoho čtení a muka interpretace. 
Povídky Karla Miloty interpretačným a čitateľ-
ským spôsobom venuje poviedkam K. Miloty, 
pričom si ich rozbor rozdeľuje na päť fáz – na 
očarenie a sugestivitu textu, opravu a výstav-
bu naratívneho otvoreného diela, predmetný 
svet a poetiku popisnosti, oneskorené návody 
ku konštruktívnemu čítaniu a kombinatoriku.

Piaty blok Tělo, řeč, psaní zahŕňa štúdiu Ve-
roniky Košnárovej Blábol bez každého smyslu je 
snad nejblíž tušenému chvění. Variace na úvahu 
Daniely Hodrové „Stanu se sebou, stanu-li se řečí“. 
Pre autorku je centrom pozornosti dielo Věry 
Linhartovej „Stanu se sebou, stanu-li se řečí“, kto-
ré spája s osobnosťou Daniely Hodrovej. Podľa 
nej majú V. Linhartová a D. Hodrová spoločné 
spájanie vlastných textov s dobovým post-sur-
realizmom a medzivojnovým surrealizmom. 
Opis vzniku literárneho diela písaním textu sa 
nachádza v príspevku Kateřiny Pioreckej Ruce. 
K tělesnosti gesta psaní, v ktorom zdôrazňuje vý-
znam písma a písania. Podľa autorky prežíva-
nie písania ako iniciačného aktu a vôbec písa-
nie sa môže stať rituálom, ktorý uvádza autora 
a jeho čitateľa do duchovnej sféry. Potvrdzuje to 
na tvorbe D. Hodrovej, pre ktorú je písanie ri- 
tuálom spájajúcim súčasnosť s mýtom. Jan Ma-
tonoha sa v súhrnnom prehľade pod názvom 
Předběžný meziprůzkum (relativně) nejblíž uply-
nulého. Periodizace literatury psané autorkami 
v období 1948 – 1989 z genderového hlediska po-
kúša o predbežnú periodizáciu literárnej tvorby 
českých autoriek rokov 1948 – 1989. Autor si zo 
skúmaných literárnych druhov vyberá prózu. 
Zameriava sa na menej prominentné autorky, 
ktoré rozdeľuje na dva podokruhy – okruh auto-
riek, ktoré predstavujú vedome a otvorene fe-
ministicky profilované literárne hlasy a okruh 
progresívnejších autoriek, ktoré o skúsenos-
tiach žien vypovedajú nepriamo, implicitne, 
iba dielčími aspektami svojho diela.

V poslednom bloku ...a ještě na cestě ke 
smyslu Richard Müller v stati „Wenn Du willst, 
drehe ich die Zeit zurück“. Úvaha nad časem Kaf-
kova slovesného umění predkladá skusmý pohľad 
na niektoré druhy časových rozporov, ktoré sa 
nachádzajú v prozaickom diele pražského ne-
meckého spisovateľa Franza Kafku. Müller vy-
chádza z klasických naratologických kategórií 
– času rozprávania a času príbehu, jeho cieľom 
je naznačiť možné smery ich revízie a modifiká-
cie. Zdeněk Hrbata sa v odbornom texte Obra-
zy George Sandové zaoberá otázkou predhovoru 
v diele G. Sandovej Ďáblův močál. Píše o prológu 
G. Sandovej, ktorý vyšiel v decembri 1845 a  za-
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hŕňa autorkin komentár k ideám diela, jej este-
tický program, sociálnu víziu, humanitarizmus 
a ušľachtilé predstavy ľudského šťastia. Lenka 
Jungmannová článkom  „Nové“ (české) drama 
a postdramatické divadlo uzatvára šiesty blok 
zborníka. Porovnáva v ňom formálnu podobu 
a umeleckú výpoveď postdramatických insce-
nácií s formálnou podobou a umeleckou výpo-
veďou českých hier posledného štvrťstoročia.

Záverečnú časť zborníka tvorí Bibliogra-
fie Daniely Hodrové, v ktorej je tvorba autorky 
chronologicky usporiadaná a podľa kategórií 
členená na odborné práce, vedeckú redakciu, 
edície, preklady, rozhovory a ankety, beletriu.


