
Posudek diplomové práce Tomáše Jirsy Únik ze zajetí smyslu. K subverzivní síle 
textů F.M. Dostojevského, W. Gombrowicze a F. Kafky. 

Dovolte mi zpočátku začít poněkud osobněji. Téma předkládané diplomové práce, se 
kterým před časem přišel Tomáš Jirsa, mne od samého počátku zaujalo tím, že týkalo 
otázek, které si v poslední době kladu; a musím říci, že si je kladu poněkud nejistě. 
Práce Tomáše Jirsy se totiž implicitně zabývá hledáním hodnot soudobého umění a 
literatury. Východiskem této práce jsou sice autoři spojovaní s především s 
modernitou, ale způsob tázání je veskrze založen v přítomnosti. Tomáš Jirsa se sice 
opírá o teorie R. Barthese, G. Deleuze, W. Benjamina, M. Bachtina, J. Kristevy, ve 
výsledku s nimi pracuje vlastně velmi volně. Jeho pokus nahlédnout velké 
modernisty není postmoderní, tak jak by nasvědčovala použitá teoretická literatura, 
proto také se diplomová práce příliš neopírá o další sekundární literaturu, které je 
okolo uvedených autorů velké množstvÍ. Myslím, že jde o diplomovou práci 
současnosti, která hlavně se snaží připomenout performativnost literatury a umění, 
chtěla by ukázat, že smysl nenacházíme jako uzavřenou entitu, ale že literaturou a 
uměním žijeme. Proto zájem Tomáše Jirsy o únik smyslu. 
Diplomová práce se v nejlepším slova smyslu pokouší být místo interpretace, 
erotikou -tak jak to kdysi chtěla Susan Sontag. Tomáš Jirsa žije se svými literárními 
problémy, které přestávají být odtažitým virtuálním světem, nýbrž základními 
otázkami vlastní orientace a dozrávánÍ. Moje vedení diplomové práce se tedy 
omezilo na jakousi trvalou podporu a případnou korekci. A to i tehdy, když Tomáš 
Jirsa využil některých mých závěrů o ornamentu, pokusila jsem se vyhnout 
vnucování své cesty. 
Je tedy pro mne těžké práci hodnotit. Její styl je dozrálý ajistý. Tomáš Jirsa jistě 
bude moci být ještě radikálnější ve svých závěrech. Snad právě proto, že jej nebude 
zatěžovat modernistická myšlenková výbava vedoucí diplomové práce. Velmi se na 
budoucnost těším. 
Práce není zcela vyvážená, kapitoly o Dostojevském by zasloužily ještě větší 
propracovanost, zvláště otázka smyslové zvukovosti, ale tato výtka je nad rámec 
diplomové práce. Uvítala bych také promyšlenější práci s interpretacemi M. 
Bachtina. a Julie Kristevy. Možná právě Bachtinovou ontologické pojetí 
dialogičnosti u Dostojevského ukazuje hlavně na pokus Dostojevského nepsat 
literaturu a to by mohlo být inspirativním východiskem pro další čtení Dostojevského. 

To jsou však jen některé otázky, rodící se z mnoha úvah, ke kterým mne dovedla 
diplomová práce. 

Považuji ji za vynikající a doporučuji k obhajobě. 
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