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Posudek na diplomovou práci Bc. M a t ě j e  H á j k a  
 Literární dílo jako metoda zkoumání neverbální a hlasové komunikace 

 

Předmětem diplomové práci Matěje Hájka je neverbální komunikace, otázka její 

autentičnosti a jejího estetického potenciálu. V popředí je tedy performativní, především 

tělesně fundovaný proces komunikace v její funkční, sémiotické i emocionální pluralitě. První 

kapitola práce sleduje metodologická vymezení a uchopení neverbality a věnuje se 

charakteristikám jednotlivých prací a přístupů k tomuto tématu: jde většinou o práce 

z oblasti psycholingvistiky, fonetiky a kognitivní lingvistiky, ale také paralingvistiky, zaměřené 

na auditivní oblast a prostředky. V závěru této přehledové kapitoly navrhuje Matěj Hájek 

systematizaci funkcí neverbální komunikace a její výklady z hlediska formy (gesta, mimika, 

kinestézie, dotek, pohled atd.). Praralingvistické hlasové projevy jsou popsány ve čtvrté 

kapitole a v páté kapitole následuje výklad neverbální komunikace z hlediska významových 

entit. 

Druhá část práce (kap. 8-10) je věnována realizacím neverbality v umělecké literatuře. 

Zde se Matěj Hájek zabývá nejdříve tradičními formami, totiž rétorickými figurami (epiteton, 

metafora a personifikace) a popisem, a postupuje dále k literárním ztvárněním introspekce, 

gestičnosti a k hraničním formám performativity jako detabuizace v oblasti sexuality a 

tělesnosti. Právě tělo, tělesnost, sebevyjádření (prostřednictvím) těla, které je médiem a 

materiálním substrátem vnímání i hranicí našeho vnějšího světa, je centrálním bodem celé 

diplomové práce. Tělo a jeho „řeč“ má výrazně intersubjektivní dosah: ve své viditelnosti je 

naše tělo vystaveno pohledům druhých subjektů a již tím vstupujeme naším tělem do 

komunikace s druhými. Jak ukazuje filozof Hans Blumenberg, viditelnost těla má velmi 

podstatné antropologické i teologicko-antropologické důsledky. Blumenberg mluví v této 

souvislosti o „šoku viditelnosti“ těla jako o zásadní fenomenologicko-antropologické a 

antropo-teologické zkušeností člověka, na němž ulpívá pohled Boha. Tím je pro Blumenberga 

dán také vztah mezi Bohem a člověkem jako výměna pohledů.1 Ostatně, také metafora má 

v Blumenbergově uvažování kulturně-antropologický význam: podle Blumenberga je možné 

lidskou bytost chápat (také) jako animal metaphoricum, totiž jako bytost, která kreativně 

vytváří síť metaforických myšlenkových figur a vazeb, jejichž prostřednictvím se „zabydluje“ 

ve světě a přistupuje k jeho skutečnosti. Metafory nejsou jen rétorickým prostředkem, ale je 

jim vlastní antropologická a epistemologická funkce. 

Promluva však není výhradně performativním procesem, redukovatelným na komunikaci 

a na upřednostňované dimenze významu, výměny sdělení a rozumění. Je i tím, co filozof 

médií Dieter Mersch nazývá „divadelním modelem“, který je podstatně vrstevnatější než 
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model performativity. K neverbální „řečové scéně“ patří podle Mersche také mlčení nebo 

hluk vzájemného, špatně srozumitelného překřikování.2 Merschův „divadelní model“ 

nechává do popředí vystoupit i téma multimediality prostoru jako „akčního prostoru“, 

„sémantického prostoru“ i „zvukového prostoru“ zároveň, do něhož reálné tělo vstupuje se 

svým „osobním prostorem“. Zároveň se stává evidentním protiklad mezi přítomným reálným 

tělem a nepřítomným mediálním tělem (film, video etc.). „Scény“, jak Mersch zdůrazňuje, 

„nemají v řeči žádné místo, nýbrž jsou souborem heterogenních prvků, k nimž patří stejně 

tak ti, kteří jednají, mlčí a naslouchají, jako i gesta, hlasy, těla a ‚prázdno‘, mezi nimi“. Nejde 

o síť a výměnu „informací“ nebo znaků, ale o „soubor vztahů, závislostí, rozporů nebo mezer, 

jimž je silou jejich materiality dána zvláštní ‚prezence‘“. Mersche zajímá právě to, co se 

ukazuje v trhlinách, cézurách, v nepřítomnosti, nesrozumitelnosti nebo v radikální jinakosti, 

vzpírající se hermeneutickému apriori–rozumění. 

 Na konci své práce dospívá Matěj Hájek k závěru, že pro zkoumání  neverbality „je 

klíčové rozvíjení přirozené dovednosti každého člověka neverbality si všímat a rozumět jí“ a 

že možnost pěstovat výše zmiňovanou dovednost samostatného „zkoumání“ neverbality 

beletrie podporuje pronikavěji než literatura odborná“ (s. 76). Otevřenou otázkou však 

v předkládané diplomové práci zůstává, proč tomu tak je. Východiskem k možné odpovědi by 

mohl být pro Matěje Hájka koherentnější teoretický koncept, který by byl pro jeho další 

uvažování o uměleckých formách a projevech neverbality jistě inspirativnější než přehled a 

stručný popis různých pojetí a výkladů neverbality. Mohla jím být např. Barthesova koncepce 

tělesnosti (v) umění, tělesnosti druhého jako to, co Barthes nazývá myšlení „těla ve stavu 

řeči“ („la pensée du corps en état de langage“; Roland Barthes o Rolandu Barthesovi, fra: 

Praha 2015). V Rozkoši z textu uvažuje Barthes o antropologicky fundované estetice, v níž 

kategorie kreativity a receptivity, čtení a psaní, smyslovosti a smyslu tvoří jednotu; teorie a 

praxe nejsou oddělitelné. Recepčně estetická a kreativně estetická hlediska jsou 

komplementárními póly jedné a téže činnosti. Co čtení, psaní atd. spojuje a co je také na 

druhé straně rozděluje, co nechává jedno transformovat v druhé, je podle Barthese estetická 

zkušenost tělesného původu řeči samotné.  

Přestože je diplomová práce Matěje Hájka z velké části spíše soubornou a přehledovou 

prací, která nicméně svědčí o autorově dobré orientaci v odborné literatuře o neverbální 

komunikaci, prokazuje její druhá část, kde se zabývá neverbalitou v umělecké literatuře, také 

dobrou schopnost využití jednotlivých poznatků k analýze literárních realizací neverbality. 

Odhlédnuto od stylistických kazů a syntaktických kostrbatostí lze práci doporučit k úspěšné 

obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře (2). 
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