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Autor si ve své francouzsky napsané práci předsevzal rozebrat fenomén negativně 

vymezeného hrdiny-antihrdiny: netoliko padoucha, hříšníka, zločince, ale také zbabělce, 

revoltujícího titána, vyděděnce, padlého anděla, rozervance…a detektiva. Tento značně a 

zákonitě rozostřený a stěží jednoznačně vymezitelný typus postavy-protagonisty Karkovský 

zasazuje v široké diachronní perspektivě do ještě širších kulturních a jazykových kontextů (od 

antiky až k Houellebecquovi, od starého Řecka přes Ameriku až k Číně) a zaměřuje se 

posléze na několik vybraných děl tzv. noirové fikce v poválečné francouzské a frankofonní 

literatuře (G. Simenon, L. Malet, J.-P. Manchette, J.-C. Izzo). Autor si je dobře vědom toho, že 

relační kategorie „hrdinství“ je historicky a kulturně podmíněná, a tedy že se vzpírá černobílé 

kategorizaci, zároveň je však schopen průkazně syntetizovat, vždy s poukazem na to, že 

zobecnění, k němuž s notnou dávkou rozvahy dochází, předpokládá vysokou míru abstrakce, 

a tedy i zjednodušení. Na práci Radka Karkovského oceňuji právě tuto dovednost: osciluje 

totiž na jedné straně mezi pozorným čtením vybraných textů a syntézou, na straně druhé ale 

zároveň přihlíží ke kontextu té které národní literatury či alespoň daného specifického žánru. 

Mluví-li Karkovský o žánrových invariantech a vypomáhá-li si místy terminologií tzv. 

aktančního modelu (morální kvalifikace hrdiny, strukturace děje, přítomnost žánrově 

příznačných tematických nodů, strukturace děje/zápletky, specifický románový chronotop 

atp.), neopomíjí ovšem, že se všechny tyto v čase proměnlivé komponenty vyvíjejí a košatí. 

Takto vyzrálý a precizně přemýšlivý přístup autorovi umožňuje, aby v dějinách detektivního 

žánrů vystopoval důležité momenty obratu, či dokonce zlomu. Karkovského letmý náčrt 

typologie románových hrdinů v rámci subžánru noirové fikce ve Francii pak vyznívá velmi 

přesvědčivě, a ačkoliv jde o problematiku odvěkou (vzpomeňme třeba na Aristotelovo 

vymezení tragického hrdiny, jehož neodmyslitelnou součástí je i morální kvalifikace vztažená 

k uměním zprostředkovaným afektům), svědčí o nosnosti a podnětnosti literárněvědných 

přístupů, pro než se už vžilo označení „ethical turn“. 

 

Diplomová práce Radka Karkovského představuje originální a novátorský příspěvek ke studiu 

populární kultury ve francouzsky psaných literaturách druhé poloviny 20. století. Doporučuji 

ji proto vřele k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

Dílčí korektury či návrhy úprav (občasná vybočení z vazeb, nepřesné překlady z angličtiny, 

několik překlepů a stylistická nedopatření) jsem zanesl do písemné verze práce. Nechť se 

s nimi autor obeznámí, a uzná-li mé postřehy za nosné, může je do textu zapracovat formou 

dodatečných errat. 
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