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Práce, kterou Ondřej Sekal předkládá jako práci diplomovou, je sice 

"typologická", avšak toto vymezení má jisté předpoklady a současně i vyústění, jímž 

naznačuje jisté překročení hranice pouhé typologie. K předpokladům patří širší kontext: 

motiv dvojníka je motiv situační a situací je záměna. Popis této situace z hlediska 

typologického pak ukazuje, že ve skutečnosti máme co činit s jistým minimálním 

momentem zápletky, tedy jedním se základních kamenů struktury vyprávění, avšak velmi 

podstatným, protože situace záměny se týká jak "aktantů", tak jejich konání, tedy popis 

dvojnictví je současně popisem minimální dějové peripetie a slučuje v sobě hned dvě 

podstatné dimenze příběhu. V zásadě má práce dvě části, na nichž tento typologický 

přístup demonstruje: první je více deskriptivní a analytická (kategorie možných záměn, 

záměny aktivní a pasivní) a zmiňované propojení "aktanta" s jeho konáním, to jest 

situativní ráz záměny shrnuje termínem "sehrávka", přičemž příklady z nichž vychází 

odpovídají potřebám elementárního rozlišení, tedy jsou to většinou anekdotické příběhy 

převzaté z krásné literatury stejně jako z Bible. Jakkoli stručné, lze právě na nich odhalit 

elementární struktury či formy záměny/dvojnictví. Druhá část pak ukazuje použitelnost 

této typologie, která je aplikována na román Josepha Rotha Příběh tisící a druhé noci. 

Právě zde je ale patrné, že práce není jen pouhou typologií: tam, kde se základní situace 

komplikuj í, vrší jedna na druhou a vytvářej í různé souběžné řady, tam již máme co činit 

s kompozicí příběhu, s mnohoznačností, a tedy se tímto způsobem dotýkáme zjevně i 

estetických hodnot díla, třebaže tento přesah je pouze naznačen. Je ale zjevné, že něco 

takového by bez důkladně provedené typologie nebylo možné. V tomto smyslu tedy 

práce Ondřeje Sekala ukazuje možnost originálního přístupu k literárnímu dílu. 



Nikoli mimochodem, nýbrž zcela logicky objevuje analýza například i situace 

"záměny se sebou samým" či "sama sebe za někoho jiného". Tento případ ukazuje, v čem 

je Sekalův přístup zajímavý a podnětný: zjevně se totiž dotýká problému osobní identity, 

tedy rozměru, který jinak ve formálních či strukturních popisech vyprávění zůstává 

stranou, ač zcelajistě patří k nejvlastnější podstatě každého příběhu. A to podle mého 

názoru plně ospravedlňuje důkladný a detailní rozbor motivu "dvojníka". Teprve tehdy, 

máme-li jasno, pokud jde o základní situace či "sehrávky", je možné přikročit třeba i 

k filosoficky motivovaným úvahám, nikoli naopak. Potom je vidět, jaký význam má 

například pečlivé rozlišení zaměnitelnosti a nahraditelnosti, jaké možnosti se skrývají ve 

zdánlivě jednoduchém motivu "masky", aktivního a pasivního zaměňování či vztah 

k času. 

Práce je velmi precizní a důkladná, než aby bylo možné rozebírat jednotlivosti. 

Bylo by to i zbytečné vzhledem kjejí druhé části, která s typologii pracuje na konkrétním 

textu. Rothův román je ovšem příklad znamenitý: sen, mystifikace, rozpory, nejasná 

hranice mezi realitou a fikcí, postavy, které přecházejí z díla do díla, ač zjevně nejsou 

identické, atd., to vše ukazuje, že Rothovo dílo je nejen exemplárním příkladem k motivu 

dvojnictví, ale především to, že motiv dvojnictví rozvíjí způsobem, kterým značně 

přesahuje jeho zakotvení v romantice Gakožto motivu i jakožto filosofického problému), 

takže je nepřímo možné sledováním této komplikované hry záměn osob a zejména záměn 

osob a obrazů vytušit ledasco s relevantního pro moderní román vůbec. A například 

postup "znehodnocování", který zde Ondřej Sekal analyzuje, ukazuje v jiném světle 

souvislost Roth - Broch - Musil, abych zůstal jen u toho, co je v práci naprosto zřejmé. A 

je tedy jen logické, že motiv záměny osob na sebe navazuje i tak složité situace jako jsou 

situace "ireálných světů" (svět armády, svět dětství atd.). 

Myslím, že hodnota předložené diplomové práce je přinejmenším dvojí: podává 

precizní typologii, jejíž perspektiva (právě dvojnictví resp. zaměňování) je bezesporu 

originální a na stejné rovině jako třeba typologie perspektiv či vypravěčských situací, 

avšak současně s tím, byť v náznacích, ukazuje i širší možnosti aplikace této typologie. 



Není vyloučeno, že právě v těchto náznacích je obsaženo mnohé, co by mohlo nést 

zajímavou výpověď o povaze moderního románu ajeho vztahu k modernímu světu. 

Podle mého názoru práce nejen splňuje, nýbrž i značně přesahuje to, co se od 

diplomové práce očekává, autor pracuje velmi samostatně a originálně, příklady, které 

uvádí, svědčí o dokonalé znalosti literatury a její nemalou předností je způsob, jímž 

Ondřej Sekal píše. Ač je práce plná analýz, příklady jsou brilantní a stejně tak i jejich 

rozbor. To vše jsou důvody, proč si myslím, že práce by měla být ohodnocena jako 

v Ý bor n á. 
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