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Cíl práce, její účel a směřování 

Práce má téma, které není možné ani účelné vymezit zcela zřetelně. Jde však o téma zjevně nosné a 
produktivní a je dobře zakotveno cílem práce, formulovaným jako otázka, „zda lze fantastické prvky 
objevující se ve středoevropské literatuře po roce 1989 číst jako reakci na tehdejší politickou situaci a 
do jaké míry je jejich fantastično spjato se středoevropskou historií a vzpomínáním, respektive 
funkčnost pojmu magický realismus ve středoevropské literatuře vůbec“ (s. 8). Je sice zjevné, že už 
jen každý ze tří klíčových pojmů fantastično, magický realismus a Střední Evropa by vydal na víc než 
jednu monografii, ale přesto se zacílení práce i způsob výběru materiálového vzorku jeví jako účelné 
a produktivní. 

Metodologie 

Práce postupuje stylem „teoretického“ vymezení základních pojmů a poté cestou k jejich prakticko-
interpretačnímu používání a ověřování. Vzhledem k účelu práce jsou výchozí kategorizační pojmy 
vymezeny dostatečně komplexně a zřetelně, byť z nich možná účelovost tohoto vymezení trčí až 
příliš: Například koncept Střední Evropy by jistě šlo opřít i o celou řadu zcela jiných nosných konceptů, 
než jen o ten ze souboru V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém, sestaveného Jiřím 
Trávníčkem. Stejně tak i u fantastična by šlo vytvořit celou řadu jiných výkladových linií než je linie 
Todorov – Lachmann – Hodrová (s přispěním Stanislava Grofa). Zmiňuji tyto případy jako 
metodologickou otázku, jejíž reflexe mi v práci poněkud chybí – proč jsou voleny (a jako logické a 
jakoby i jediné možné) určité texty a koncepty, aniž by byla reflektována kritéria dané volby a 
důvody, proč právě této cestě dávám přednost. Práci by myslím neškodil více sebe-reflexivní zřetel. 
Celkově ale práce vykazuje poměrně koherentní metodologický postup, podložený širokou 
obeznámeností s literaturou k jednotlivým tématům. 

Práce s odbornou literaturou 

Práce s odbornou literaturou je zcela funkční. Text je podložen odkazy na celou řadu různorodých 
odborných zdrojů, jež jsou parafrázovány či citovány funkčně. Je zjevné, že v případě takovéhoto 
tématu nebude /a ani nemůže) odborná literatura představovat koherentní celek, ale že jde o 
výrazně heterogenní soubor. V tomto ohledu chci ocenit, že pojmosloví, které si pro výklad Kateřiny 
Bártková vytváří, je zřetelné a navzájem kompatibilní. 

V soupisu literatury na závěr práce je sympatické, že autorka eviduje i překladatele. Naopak 
nesympatické je, že nedodržuje bibliografický úzus: u titulu „Na cestě ke smyslu, poetika literárního 
díla 20. století“ nemá titul a podtitul oddělovat čárka a namísto anonymního „Kolektiv autorů“ má 
být uvedeno Červenka, Miroslav et al. U titulu „P. Hruška (ed.): V souřadnicích volnosti česká 
literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích“ (obojí s. 53) má být kromě Hrušky 
uvedeno opět et al. (nesestavil ten soubor sám) a podtitul má být oddělen dvojtečkou, a nikoli ničím. 
Nemluvě o tom, že některé tituly knih jsou značeny kurzívou, jiné nikoli. 

Styl a prezentace 



Práce se vyznačuje jistou volností v kompozici jednotlivých úseků. Zatímco teoretická část odděluje 
zřetelně jednotlivé celky, praktické interpretace zvolených děl už splývají graficky – myslím tím 
podkapitoly uvnitř velkých celků kapitol 5 a 6 (u elektronické verze nemůže dojít k plýtvání papírem, 
takže nechápu, proč tedy nejsou tyto jednotlivé podkapitoly důsledně umísťovány na novou 
stránku?). Toto splývání a neochota oddělovat dílčí celky se pak ale projevuje myslím i v toku textu, 
který je, zdá se mi, založen snad až příliš na asociativním přiřazování myšlenek tak, jak připlouvají do 
mysli. Viz např. pasáž na straně 28: Nakousneme téma Prahy u Topola a Hodrové, jenže pak na 
chvilku skočíme k obrazu Prahy v 19. století, ale už ve stejném odstavci se mihne zas Brabcová či 
Ajvaz. Výkladovému stylu myslím v případě této práce chybí větší zacílenost a logičnost, s níž jsou 
jednotlivé úseky přiřazovány. Jako by autorka podlehla tématu magičnosti i s jeho zdánlivou či 
skutečnou chaotičností. Ano, i Magris či Hodrová píšou podobně, akorát že oni nepíšou diplomovou 
práci. 

Naopak jako velmi sympatické vnímám rozhodnutí neskládat výklad po jednotlivých dílech-knihách, 
ale shrnout zkoumaná díla do větších celků, kde jsou lépe navzájem komparována. Sympatická je i 
esejistická uvolněnost a inklinace k přemýšlivému psaní. Akorát že i zde je snad patrné až příliš velké 
rozvolnění, jež má za důsledek, že některá tvrzení jsou myslím zcela zbytečná. Např. teze „Topolova 
Praha je fantastická, ukrývá v sobě paměť, ale od magické Prahy začátku 20. století se diametrálně 
odlišuje“ (s. 32) – na takovýhle „objev“ přece není třeba plýtvat časem a pixely, ta věta za napsání 
přece vůbec nestojí! 

Celková koherence a akademická disciplinovanost 

Esejističnost práce, je, jak již řečeno, sympatická. Jenže i tady by neškodilo, kdyby ruku v ruce s ní 
kráčela i větší kompoziční kázeň a styl tradičního analytického psaní. Vezměme opět klíčové kapitoly 
5 a 6: Obě sice končí tečkou, ale nekončí koncem. Jsou prostě v určitou chvíli, kdy došel momentální 
nápad, utnuty, aniž by výklad směřoval k nějakému dílčímu závěru, k souhrnné nosné tezi či aspoň 
končil nějakým rétorickým gestem, které signalizuje konec dílu. Práce jako celek mi prostě přijde až 
příliš neohraničená, „tekutá“ a beztvará. 

Závěr 

Práci vnímám jako užitečnou z hlediska prozkoumání území, které je vymezeno nově a vytváří 
zajímavý celek. Práci myslím škodí příliš laxní a rozvolněná esejističnost – neškodilo by jí víc „tradiční“ 
kázně a touhy po přesnosti formulací, ale i důslednější ověřování nosnosti těchto formulací. Známka, 
kterou navrhuji, je tedy výsledkem váhání mezi respektem k množství zdrojů, podnětů a nápadů, jež 
v práci plynou, a mezi nedodělaným tvarem a nepříliš precizním provedením. Přikláním se nakonec 
k negativnější variantě, ale případný přesvědčivý průběh obhajoby mne může přivést k revizi tohoto 
hodnocení. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.  

 

V Praze dne 1. 9. 2020 
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