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Diplomová	práce	Kláry	Blažkové	 se	 zamýšlí	nad	 třemi	výraznými	 romány	současné	 světové	

literatury,	 Šifrou	 mistra	 Leonarda Dana	 Browna,	 Foucaultovým	 kyvadlem a	 Nultým	 číslem

Umberta	 Eca,	 které	 sleduje	 optikou	 triadického	 modelu	 literatury	 v pojetí	 posledního	

zmiňovaného.	 Zaměřuje	 se	 přitom	 zejména	 na	 její	 nejproblematičtější	 složku,	 tzv.	 střední	

rovinu,	 a	 pokouší	 se	 prověřit,	 zda „existuje	 samostatně	 vymezitelná	 množina	 textů	 střední	

roviny,	 tj.	 zda	existují	 specifické	 rysy,	 které	by	byly	 vlastní	 rovině	 střední	a	umožňovaly	by	 její	

objektivnější	distinkci	od	nízké	a	vysoké	roviny“	(s.	7).

Práce	s teoretickými	koncepty rámujícími	vlastní analýzu	(především	Umberto	Eco,	Dagmar	

Mocná,	Pavel	 Janáček)	v teoretické	části	 (kap.	2)	a poměrně	obratná	argumentační	navigace	

mezi	 nimi	 prozrazují,	 že	 si	 je	 diplomantka	 skutečně	 osvojila, a jsou zároveň	příslibem,	 že	 s	

nimi v rámci	 vlastní	 analýzy	 textů	 bude	 umět	 zacházet.	 Vysokou	míru	 pochopení	 dokládá	 i	

schopnost	vlastního	kritického	úsudku [např.	když	diplomantka	odmítá	Ecovo	vřazení	kýče	do	

midcultu (s.	11)	či	když ve	své	analýze	sice	vychází	z Ecova	pojetí	vertikálního	modelu	kultury,	

nevyužívá	 však	 jeho terminologii kultura avantgardní,	 střední	 a	 masová,	 neboť	 se	 jí pro	

literárněvědnou	analýzu	jako	vhodnější	jeví pojmosloví	užívané	Mocnou,	tedy vysoká,	střední,	

nízká].

Kapitoly	 3	 (Šifra mistra	 Leonarda jako	 příklad	 nízké	 roviny)	 a	 4 (Foucaultovo	 kyvadlo jako	

případ	 roviny	 vysoké) představují	 řemeslně	 dobře	 zvládnutou	 analýzu	 s poměrně	

jednoznačnými	 závěry.	 Skutečně	 zajímavá	 pozorování však	 přináší	 až	 kapitola	 5	 věnovaná	

Ecovu	 poslednímu	 románu	Nulté	 číslo,	 v níž	 zaznívají	 argumenty	 pro	 přiřazení	 románu	 ke	

střední	 rovině,	 a	 tím	 i	 pro	 její	 existenci.	 Nutno	 podotknout,	 že	 vzhledem	 k nedostatečnému	

vymezení	 této	 vrstvy	 samotným	 Ecem	 a	 spíše	 skromného	 množství příkladů	 jejích	

distinktivních	 rysů v případových	 studiích	 autorů	 využívajících triadický	model,	 vyžadovala	

tato	 analýza nejen	 schopnost	 jemnočtení se znalostí širšího	 (autorského	 i	 kulturního)	

kontextu,	ale	především	vysokou	míru	samostatnosti.



Jako	 zásadní	 přínos	 práce	 vidím	 právě	 precizní	 pojmenování	 rysů	 střední	 roviny (a	 jeho	

podložení	konkrétními	příklady	 z textu):	 zjednodušení vertikální	 sémantické výstavby textu	

(ve	 smyslu	 jejího	 zpřehlednění	 a	 oddělení	 jednotlivé	 složek);	 částečné,	 nikoliv	 však	 úplné	

uzavření	 interpretačního	 potenciálu	 díla;	 zpracování	 tématu	 blízkému spíše	 vysoké	 rovině

interpretačně	jednoznačnými	postupy	(v	tomto	případě	spiknutí	jako	rozostření hranice	mezi	

fakty	 a	 fikcí), intertextovost	 a	 míra	 znalostí kulturního	 kontextu	 potřebná	 k jejímu

rozklíčování.

Zřetelné	pochopení	užitých	teoretických	konceptů,	jednoznačně	vymezená	výzkumná	otázka	a	

systematické	 dodržování	 zvolené	 metody	 v průběhu	 celého	 procesu	 práce	 vtiskávají	

diplomantčiným	úvahám	zřetelnou	strukturu	a	dovádějí	je	tak	do	přesvědčivého	závěru.	

Odbornou	vyzrálost	rovněž	potvrzuje	i	schopnost	oprostit	se	od	hodnocení	estetických	kvalit	

analyzovaných	 textů,	 přestože	 implicitně	 negativní	 hodnocení	 bývá	 častou	 součástí	 úvah	 o	

kultuře	 střední/midcultu („Přiřazení	 díla	 ke	 konkrétní	 rovině	 nemá	 být	 kritickým	 soudem

vypovídajícím	o	kvalitě	díla,”	s.	71).

Práce	Kláry	Blažkové	 je	vyzrálým,	komplexním	pojednáním,	kterému	nechybí	odvaha	

kriticky	 pracovat	 s literárněteoretickými	 koncepty	 a	 na	 základě	 řemeslně	 dobře	

zvládnuté	analýzy	formulovat	vlastní	závěry.

Práci	proto	ráda	doporučuji	k obhajobě.

V rámci	obhajoby bych zároveň diplomantku chtěla	požádat	o

(1) lepší objasnění volby analyzovaných	 textů.	 Z jakého	 důvodu	 bylo	 právě	 tematické	

hledisko	tím	dominantním	(viz	s.	7)?

(2) zamyšlení,	 jakými	 konkrétními	 nástroji	 se	 děje	 částečné	 uzavírání interpretačního

potenciálu díla v případě	Nultého	 čísla (ve	 srovnání	 s Foucaultovým	kyvadlem;	 viz	 s.	

67)?

(3) Práce	odmítá	Ecovo	včleňování	kýče	do	roviny	midcultu.	Obsahují zvolená	díla (byť	jen	

dílčí) prvky,	které	by	Ecově	definici	kýče	odpovídaly?	
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