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Cíl práce, její účel a směřování  

Práce se zabývá podobami fantastičnosti ve středoevropské literatuře a konfrontuje je 

s koncepty magického realismu. Klíčová otázka tedy zní, zda lze specifický středoevropský 

smysl pro ne-reálno považovat za projev magického realismu a do jaké míry je tradiční definice 

magického realismu funkční v tomto kulturním prostoru. 

 

Metodologie a práce s odbornou literaturou 

Vzhledem k tomu, že práce má poměrně dost úběžníků, kombinuje její autorka několik přístupů 

a perspektiv. Pro výchozí zmapování pojmu středoevropské literatury používá klasické eseje, 

které souvisejí především s pohledem kulturních studií (Busek, Schögel, Schmidt-Dengler, 

Trávníček). Pojem fantastična, který vymezuje vůči principům magického realismu, a 

fantastické literatury definuje na základě konceptů Renate Lachmann a Tzvetana Todorova. 

Různé přístupy a pojetí magického realismu ji dovedly také k textům, jež se zabývají 

postkoloniálním diskursem nebo kulturní pamětí. Analýzu pramenné literatury doprovázejí též 

dílčí interpretační studie, jež se zaměřují na jednotlivé autory a konkrétní tituly či na analýzu 

stěžejních tendencí, které ovlivní směřování české, polské a německé prózy v devadesátých 

letech. Myslím, že se autorce diplomové práce podařilo tuto metodologickou mozaiku dobře 

poskládat. Tím, že v jednotlivých přístupech nachází vzájemné odkazy a souvislosti, dokáže 

udržet souvislost celku. Navíc je z práce patrné, že její psaní referuje k širšímu kulturnímu a 

literárně-historickému kontextu i dalším dílům středoevropského regionu, ačkoli se samy 

předmětem analýzy už nestaly. 

 

Styl a prezentace  

Práce je rozčleněna na teoretickou a analytickou část. Po úvodním představení tématu, 

vymezení a definici pojmů, možných teoretických a metodologických inspiracích následuje 

analýza výchozího pramenného materiálu. Pro ni si diplomantka zvolila konkrétní texty autorů 

české (Topol, Hodrová), polské (Tokarczuková) a německy psané (Stanišić, Kehlmann) 

literatury vyšlé po roce 1989.  Při jejich analýze však odkazuje, jak na další kanonická díla 

středoevropské literatury, tak západního či jihoamerického magického realismu. 

 

Celková koherence a akademická disciplinovanost  

Práce je přehledně a logicky členěná. Přestože se tradiční členění na teoretický výklad a 

následnou praktickou aplikaci může jevit trochu „školsky“, neztrácí diplomantka ani během 



rozsáhlých interpretačních kapitol ze zřetele teoretický rámec i cíl práce. Analytické kapitoly, 

v nichž sleduje stěžejní kategorie spojované s projevy magického realismu – a sice  formování 

časoprostoru, práce s pamětí a mýty, (ne)přítomnost sociopolitické dimenze - jsou dokladem 

velmi pozorného čtení. Komparatistická analýza zřetelně a funkčně vynikne zvolenou 

kompozicí; autorka totiž postupně neanalyzuje jednotlivé projevy magického realismu 

v konkrétních románech, ale jednotlivé rysy vždy identifikuje a srovnává na všech textech. 

Postupně tak nabízí interpretaci týchž textů v jiné perspektivě. 

 

Celkové hodnocení  

Diplomová práce Bc. Kateřiny Bártkové je přínosná v několika ohledech. Zjevně dokládá 

autorčinu schopnost přetavit čtenářské nadšení do akademické podoby, která vyžaduje také 

dovednost udržet interpretační (analytickou) a teoretickou (deskriptivní) rovinu práce 

v pomyslné rovnováze. To se, myslím, vydařilo. Včetně toho, že jejich vztah nepůsobí jako 

pouhá mechanická aplikace, což se občas v žánru absolventských prací děje. Byť je v některých 

pasážích patrné, že autorčino analytické soustředění cílí především na interpretaci motivů, 

textových struktur, konceptů než například na precizní či kritickou deskripci literárně-

historických souvislostí. Pravděpodobně by se dalo například zpochybnit, že česká porevoluční 

literatura vzývala výhradně fikčnost na úkor zájmu o literaturu disentu (str. 11) či o 

autobiografické žánry. Projevy české postmoderny (což je kontext, a s nímž autorka při výběru 

primární literatury počítala) v devadesátých letech určitě neupozadily poptávku po 

autentických výpovědích – viz například debaty kolem Vaculíkova Českého snáře. 

Za velmi produktivní ovšem považuji promýšlení a domýšlení pojmu magického realismu. 

V souvislosti s jeho domnělou fantastickou utopičností například autorka uvažuje o toposu 

idyly a pohybu, jejž doprovází její proměnu v deziluzi. Magický realismus se neobjevuje pouze 

coby kategorie fantastična - naopak autorka tyto pojmy staví proti sobě a  uvažuje o magickém 

realismu jako o „hybridním“ pojmu, při jehož definici musíme vzít v potaz také jeho sociální a 

ideologický rozměr. Ať už ve významu sociokulturní nebo socioekonomické podmíněnosti 

(magický realismus jako „marketingová nálepka“). Tím se ozřejmí, proč na otázku po 

ne/přítomnosti projevů magického realismu v porevoluční (nebo posttransformační) literatuře 

odpovídá autorka vztahem postkolonialismu, za jehož estetiku bývá magický realismus mimo 

jiné považován, a postotalitarismu. 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, proto ji doporučuji ji k obhajobě a 

navrhuji ji hodnotit podle jejího průběhu jako výbornou nebo velmi dobrou. 
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