
Marta Svobodová: 
Typy identity v českém meziválečném románu pro ženy 

(posudek vedoucího diplomové práce) 

Diplomová práce Marty Svobodové se věnuje tématu konstruování identit 
v meziválečném populárním vyprávění, označovaném volně jako román pro ženy. Jde o práci 
metodologicky i materiálově nápaditou, původní, založenou na znalosti teoretické literatury i 
textového materiálu, ale také o práci čtivou a dynamickou svým rozkolísáním mezi teoretizací 
a praktickou textovou analýzou. 

Marta Svobodová v diplomové práci prokazuje schopnost vlastního myšlení i psaní: 
není závislá na přejímání, konspektování a syntetizačním kolážování či aplikování tezí, jež 
vyčetla. Surfuje širokým spektrem teoretizačnÍch konceptualizací, které někdy s tématem 
explicitně souvisejí, někdy jí "pouze" nabídnou inspiraci k použití. Přitom je ale na práci 
patrný rys velice sympatického hledání, traktování problémů bez simplifikací, a to i za cenu 
rizika vytrhávání pojmů a konceptů zjejich původních polí a kontextů. Práce netrpí banálním 
popisováním a bezpečnou bezproblematičností, byť se tím vystavuje opačnému riziku: těkání 
od nápadu k nápadu a od problému k problému; toto riziko je ovšem mnohem sympatičtější 
než ono bezpečné standardizované psaní. Navíc je konceptualizační těkání vyvažováno 
pi'esným formulačním vyjadřováním, tj. terminologií, která je zřetelná a produktivní, a nikoli 
ornamentální. Práce tak nabízí lineární tok nápadů, pozorování a tezí, jež provokují 
k zamýšlení, domýšlení i produktivní polemice. 

Zvolený materiál umož6.uje diplomantce pracovat i s citacemi, které jsou dostatečně 
explicitní a samy sebe vykládající. Jejich výskyt je zcela funkční a produktivní pro výklad. 

Diplomantka tam, kde je to funkční, reflektuje i polarizaci "konzumní" či polulární 
četby vůči "vysoké" literatuře. I zde vnímán komparativní závěry jako domyšlené a 
smysluplné. Právě přes rastr nejistého označování ve "vysoké" literatuře vyplývá 
z analyzované populární četby celé škála trsů emblematičnosti, kterou je třeba vnímat jako 
cílenou, jako způsob světatvorby, a ne jako nedostatečnost. V těchto aspektech se ukazuje 
jako produktivní, že diplomantka se - paušalizačně řešeno - drží spíše sémiotického čtení 
v duchu Vladimíra Macury než didaktizujícího čtení v duchu Dagmar Mocné. 

Jistou vadou na kráse jsou překlepy, a to především na začátku práce ve jménech 
("Khun", s. 10, "Pierce", s. 13). A také odsazování odstavců je rysem, který by měl 
počítačově vytvářený text dodržovat v rámci snahy o zpřehlednění. 

Diplomovou práci rozhodně doporučuji k obhajobě. 
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