
/ 

Posudek diplomové práce 
Ondřeje Sekala 
Pokus o typologii literárního motivu dvojníka 
FF UK Praha, 2007, 136 str. 

Práce se skládá ze dvou dílů: první (s. 5-97) představuje to, co říká titul celé práce, druhý (98-129) 
je aplikací výsledků prvního na konkrétní text: román Josepha Rotha Die Geschichte von der 1002. 
Nacht. 

Titulní pojem "dvojník" je chápán velmi široce a řešen v rámci autorovy vlastní, logicky 
rozpracované a rozvětvené systematiky mjrůznějších typů aktivních i pasivních záměn (popř. 
omylů, nedorozumění, her, fikcí atd.), pro něž autor vytváří speciální, převážně svou vlastní 
terminologii: ta je na první pohled hodně metaforická ("sehrávka", "zakletí", "rašení", "prisma", 
"transplantace" atd.), ale speciální užití termínů - často odlišné od jejich užití v běžném jazyce - je 
většinou jasně vysvětleno, a tím i zdůvodněno (např. při zmínce o Kafkově Proměně se na s. 55 
upozorní, že v systematice práce spadá pod kategorii "zakletí", s. 55). Hlavní metoda spočívá 
v postupném logickém členění výchozího pojmu na řadu podpojmů, např. "přeměna": "zakletí" (= 
vnucená změna, manipulace s jedincem) x "proměna" (= přínosná, vítaná změna identity). Z toho 
nutně vyplývá vysoký stupeň formalizace výkladu (užitím modelových schemat, zkratek, pak 
tabulkových shrnutí), která právě neulehčuje četbu textu (nutí čtenáře k listování zpět a křížem 
krážem), ale autor tomu celkem účinně čelí odkazy na dřívější pasáže a definice. Navíc čistě 
teoretické kroky výkladu vycházejí z nápaditě vybraných a názorných literárních textů (anekdot, 
biblických úryvků) ajsou doplněny řadou odkazů na literární i neliterární konkretizace 
pojednávaných pojmů, což vše četbu usnadňuje. 

Výsledek tohoto zkoumání spočívá především v tom, že se na mnoha místech ukazuje, jak 
některé běžně uŽÍvané (,jakoby" známé, jasné) literárněvědné pojmy (dvojník, fikce, záměna atd.) 
potřebují dalšího vnitřního členění. U jednotlivostí lze diskutovat, zda je ten který termín dost 
výmluvný ("skupina vztah", 45nn; "posedlost" -- nesedělo by tu "obsazení"? - ale to by možná příliš 
svádělo k Freudovi), zda rozvití pojmu nehrozí vyústit v bezbřehost, např. 52: "transplantace" 
aplikovaná na nefikcionální situace sportovního přenosu, nebo zda by vůbec nebylo dobře víc brát 
v úvahu hranici mezi fikcionálními a reálnými situacemi (muž křivě obviněný z vraždy a muž 
proměněný v netopýra se ocitají v téže kategorii apod.) - ale to si autor sám uvědomuje a také to 
několikrát (97 aj.) říká; bylo by také možná ku prospěchu, kdyby pojem "hraní" (28) byl uveden 
podobným rozborem pojmu a jeho historie jako se to činí u "motivu" na začátku práce ("hra" je 
v estetice pojmem neméně mnohoznačným - od Schillera až po Gadamera atd.). Vcelku však lze 
autorovu typologii považovat za solidně propracovanou a v řadě detailů objevnou. 

Zvolený postup rozhodně není "svérázný" za každou cenu, autor vědomě (a kriticky) navazuje 
mj. na saussurovskou semiotiku ("zaměňované - zaměňující", 55; zde jen maličkost: je formulace 
" ... vytváří falešný zna/ť' přesná - nejde spíš o falešnou denotaci?), na Genetta a jeho následovníky 
atd. Překvapuje mne, že se nikde neodkazuje na Proppovu Morfologii pohádky, s níž se mi zdá 
Sekalův postup pozoruhodně (ku prospěchu věci) spřízněn. 

Otázka na okraj: odpovídá titul práce její konečné náplni a proporcím? - "dvojník" se vlastně 
subsumuje pod pojem "záměny" a zdá se mi, že právě typologie záměn ajejích derivátů je hlavním 
tématem práce. 

Aplikace systému na Rothův text je v řadě ohledů přesvědčivá - zvolená "tomografická" metoda 
pomáhá interpretovi postihnout někeré skryté prvky textu, které mohou při "globálním" čtení 
uniknout (108n: společný jmenovatel "klamných světů" armády, nevěstinců, ale i "slovanské 
provincie" atd.; 113: nepřímá "devalvace" hraběnky W.,devalvační řady u Rotha aj.); zdaje celou 
Rothovu mnohavrstevnou (Sekalem výborně popsanou) hru fikce, podvodu, rozostřených identit a 
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(autorem "systémově pominuté") sociálně-reprezentativní reality nutno sumarizovat pod společný 
klobouk dvojnictví, pro mě zůstává diskutabilní. 
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K tomu poznámka obecnější, mimo hodnocení práce: Právě velmi důmyslná aplikace Sekalova 
typologického systému na Rothův text pro mě potvrzuje jeden obecný rys (popř. meze užití) 
obdobných strukturálních systémů: jejich ctižádostí je vytvořit soustavu sít, která z množiny 
nejrůznějších individuálních děl zachytí co největší počet prvků společných všem prosévaným 
dílům: hodí se proto výborně k určování - mluveno s Mukařovským - "záměrné" složky díla; co 
těmi důmyslnými síty často propadává, jsou právě ty "nezáměrné", nepropočitatelné složky a prvky, 
které spoluvytvářejí "uměleckost" individuálního díla (tedy to, "oč tu běží"): při takové 
specializované, programově ne-komplexní perspektivě se samozřejmě nedostanou do zorného pole 
takové složky.Jako Rothova směs melancholie, humoru a vtipuf nebo ambivalentnost (a účinnost) 
postav jako Taittinger Oe to "náměsíčník v životě a době" možná víc a lépe než ti slavnější 
Brochovi) nebo Mizzi; ta ambivalentnost je asi plně vnímatelná teprve zapojením jiných hledisek: je 
dána jednak oscilací mezi dvěma (podle textu vlastně třemi) sociálními světy, jednak jejich 
"lidským, příliš lidským" založením (podobně jako u Horvátha), které se dá těžko převést na 
jednoduchý strukturní vzorec. 

Mimo pochybu je mimořádná autorova sčetlost a jeho schopnost spojit daný text s celým 
Rothovým dílem i jinými literárními jevy (Werfel, Kraus atd.); to, co napsal na pár stránkách o 
Rothovi obecně, je vydatnější, než čeho se mnohdy dočteme z celé diplomové práce. 

Z hlediska filologické techniky a formálního zpracování nelze práci nic závažného vytknout -leda 
to, že na titulním listě chybí anglický překlad názvu Oe nutno dodatečně doplnit). Češtině práce je 
třeba vytknout libovolnou interpunkci (přívl. těsný a volný) a drobné odchylky od stylového 
standardu ("to samé" snad důsledně m. totéž) či pravopisu a morfologie (patvar "Mizziyn", "ztěží", 
"ke dvou"). Z drobných přehlédnutí uvádím: "Schinagelová" m. Schinaglová, "Kagran" m. Kargan, 
"hraběnka von W." místo hraběnka W.; nevím, proč se v resumé (130nn) důsledně uvádí (v 
některých vydáních použitý) titul Geschichte der 1002. Nacht bez "von" (použité Werke I-VI 
tisknou "von" dle 1. vyd. 1937); nerozumím, proč je na s. 107 forma "Geschichte von 1 002 Nacht". 

Hodnocení: 
Jde o mimořádně erudovanou, myšlenkově samostatnou a metodologicky odvážnou práci, která 
zřetelně vyniká nad obvyklou úroveň diplomních prací. Proto ji bez výhrad 

doporučuji k obhajobě. 

5.1.08 
prof PhDr. Jiří Stromšík, CSc . 
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