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Z recenzí (The Guardian: Debut autorky překonal očekávání): 

 

Zní to jako pohádka: mladá dívka se potlouká poloprázdnými chodbami zahalena rouškou, a když je jisté, 

že kolem nikdo není, sedne si na schody, srká kafe z automatu a do sešitu škrábe příběh svého života. Teď 

střih. O tři týdny později mladá bakalářka dodala konečně do školní knihovny jediný autorský výtisk prvního 

dílu s obálkou se zlatým písmem, jsou jí odpuštěny dluhy za upomínky a během autorského čtení kniha 

vzbudí zájem hned dvou brněnských autorských divadel, která uvažují o její dramatizaci. Ale není to 

pohádka, když mluvíme o knize FaVU Time, od přeběhnuvší studentky učitelství, je to příběh o bakalářské 

práci. (…) Hlavní hrdinka knihy je sirotek, vyrůstala u zlé tety a strýce. Pak objevila, že má talent, 

a postupem času pronikla do světa imaginace. (…) Reakce na knihu jsou až extatické, kritici píšou 

o jednoduchosti a síle přepisování známého příběhu, „kde se střetává eklektičnost s insiderským humorem.“ 

(…) Kniha poskytla autorce útěk z každodenního života ke konci karantény. 

 

Z recenzí (The Scotsman reviews Harry Potter, 28 June 1997): 

 

Pokud si během léta hodláte koupit nebo půjčít knihu, musíte si pořídit kopii FaVU Time od Hany Ficker 

(vydal Ateliér environmentu zdarma). Je to kniha přinášející sílu svěžího, invenčního vyprávění; kniha 

nezaměstnané svobodné matky, kterou napsala po rozpadu vztahu ve složité životní situaci. (…) Co odlišuje 

tento román od tolika jiných fantazií, je jeho přilnavost ke skutečnosti. Harry je velmi sympatická dívka, milá, 

přestože bohatá, soutěživá, přesto soucitná (…) 

 

Bakalářská práce Hany Fickerové FaVU Time je tvůrčí apropriací literárního díla Joanne Rowling Harry 

Potter a kámen mudrců. Fikční svět Harryho Pottera je formativní nejen pro generaci dnešních 

vysokoškoláků, který se dočkal mnoha parodických variací, těžících z jeho popularity a možnosti 

všeobecného sdílení v on-line světě. Jako rodič, kterého jeho děti poslední rok denodenně zasvěcují 

do podrobností všech dílů kouzelnické ságy, musím konstatovat, že se Haně F. podařil velmi zábavný – více 

než insiderský – posun. Pro „faváky“, kteří Harryho příběh znají, bude kniha FaVU Time plná vtipů z důvěrně 
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známého prostředí, navíc v překvapivých souvislostech. I když struktura příběhu není tak kompaktní jako 
u předlohy a některé přepsané situace celku vyprávění nepomáhají nebo (mi) nedávají úplně smysl, je 

nepochybná podobnost mezi světem umělců a světem kouzelníků, která je nevyčerpatelným zdrojem 

humoru, jež drží text pohromadě. Zvláště pro generaci, kterou od dětství formovaly příběhy party mladých 

kouzelníků, je přirozené vidět svět „Harryovským“ úhlem pohledu, k příběhům se vztahovat a obracet 

(přirozeně jinak, než se např. k textům F. Kafky vztahoval J. Valoch). Autorka projevila při hledání 

podobností mimořádný pozorovací talent, hravě mísí doslovné přepisy některých situací s jejich opaky – 

např. neúnosné vysvětlování všem zřejmých pravidel fotbalu (fakultním ajťákem), jiné v rámci hledání 

podobností se světem umění kreativně přepisuje1. Nejvděčnějšími pasážemi jsou ty, v nichž účinkují čtenáři 
známé postavy (jen znalec FaVU dokáže ocenit věrnost popisu a jeho humor, např. Matějova prosba o to, 

aby Harry-Hana ve škole nemluvila o tom, že se rozčílil, protože ho tady máme za kliďase a pohodáře). 

Humor je zkrátka úzce spojen s dobrou znalostí literární předlohy i prostředí současné FaVU2, vtipných 

příhod a situací je nespočet, ne všichni pedagogové mají kladné role3, ale nejtemnější postavy studentů 

a umělců jsou nakonec osoby mimo naši školu4. Těch pár věcí, které by z mého pohledu měly projít revizí5, 

 

1 Autorka jako Harry, které místo vlasů dorůstá neuvěřitelně obočí ne nepodobné Frídě Kahlo; (H)umberto 

Ecco (jako Nicolas Flammel, který vynalezl kámen mudrců) popsal, co je to kýč (čemuž ale rozumí jen on 

a Václav Magid); obraz od Boba Rosse – kýč, který je ze záhadného důvodu v kanceláři Luďka „Snapa“ 
Rathouského; obřím trollem je na FaVU kopie obrazu Diega Rivery, která všechny vyděsí (kterýpak vedoucí 

malířských ateliérů ji asi namaloval?); Zrcadlo z Erisedu je nepochybně abstraktní obraz od Adrieny 

Šimotové… A hodný průvodce a jistota mladé Harry-Hany je samozřejmě Matěj „Hagrid“ Smetana, který chtě 

nechtě prozradí i taková tajemství, jako co říkat u klauzur a proč by vás moudrý klobouk neměl poslat do 

Ateliéru produktového designu, z kterého nikdy žádný umělec nevzešel… 

2 tzn. Bradavic, znalost Kruvalu a Krásnohůlek (AVU a UMRPUM?) nám nepomůže… 

3 Matěj „Hagrid“ Smetana, Bára „profesorka McGonagallová“ Klímová, Luděk „Snape“ Rathouský, Vasil 

„Quirell“ Artamonov, a samozřejmě ti nejbližší – Tadeáš „Ron“, Katka „Hermiona“, a některým dobře známá 
Alička „Neville“. „Starosti běžného života“ – lord Voldemort umělců, nejtemnější postava knihy, s jistou 

nadsázkou reflektuje přítomný životní pocit studentů umění i umělců (zesílený karanténními opatřeními). 

4 Některým z nás povědomá umělkyně Margareta Fisinger jako Drako Malfoy ad. 

5 Nedůslednost v dodržování ženského rodu („Harry vypravoval o konzultaci u Rathouského“); jména, která 

nejsou uvedena do souvislostí, např. „bledý jako Krvavý baron“; „Nazdar, řekl Ron…“, „Cože děláte? Hagrid 

vypadal ohromeně…“ – chyba nebo záměrně zmíněná jméno z předlohy (?); „Velmi je potěšilo, že jim Kaliopi 

na hodině kouzelnických formulí…“ – chyba v nepřepsání kontextu (?) apod. 
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nekazí veskrze pozitivní dojem, a to ani u mě – mudlovského šmejda, který naopak ve své kouzelnické praxi 
prosazoval vždy „ztrácení se v každodennosti“ (teď mluvím jako smrtijed "#$%), a pro koho „ten, jehož jméno 

se nevyslovuje“ je podoben spíše prokrastinaci a apatii než starostem všedního dne. Něco je ale jasné, 

dalším děkanem bude Rathouský, ale ne na dlouho, po nepokojích ho rychle vystřídá Klímová. 

 

Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji k obhajobě a považuji ji za svěží kroniku fakulty, kterou budeme moci zařadit do knihovního 

oddělení fiction-history. Těším se také, že během magisterského studia Hana F. zrealizuje původní záměr 

práce, kdy chtěla formou performativních hospitací reflektovat vzdělávací procesy na naší fakultě. 

Otázky k rozpravě (vyberte jednu): 
Kdo jsou ve Vašem „přenosu“ mudlové? Existují vůbec (lidé bez kapky umělecké krve)? 

Jak byste přepsala/nazvala „Zákon o utajení“6? Co si myslíte o školách pro motáky?  

 
Návrh klasifikace: 

A 

 
Posudek vypracoval: 
Filip Cenek 

 

Datum: 
17. 8. 2020 

 

 

6 (Kouzelnický svět před mudly svou existenci tají pomocí nejrůznějších krycích manévrů a zaklínadel, snaží 

se na sebe neupozorňovat a do záležitostí nekouzelnické společnosti zasahuje jen minimálně. Zákon 

o utajení znamená, že nikdo nesmí provádět kouzla za přítomnosti mudly, nesmí mu ukazovat žádné 

kouzelnické výtvory apod. Pokud k něčemu takovému dojde, existuje na ministerstvu Komise pro vymýšlení 

mudlovsky přijatelných výmluv, která mudlům vše vysvětlí, případně jim změní paměť, aby si věci 

pamatovali jinak.) 


