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Martin Šplíchal si samostatně a s jasným počátečním zadáním zvolil téma své práce: romány 

Davida Mitchella a to, jak jsou vzájemně propojené, především v rovině návratných postav. 

Na toto téma také zcela samostatně napsal velmi pěknou diplomovou práci, při níž jsem jako 

vedoucí vystupoval v roli čtenáře, který tu a tam podotkne nějaký detail, ale do celkového 

pojetí nezasahuje. 

Práce je napsána pěkným jazykem, autor dokáže kriticky posoudit důležitost té které 

myšlenky, velmi dobře pracuje se sekundární literaturou, a zároveň se nenechá strhnout 

žádnou teorií, která by převážila nad jeho fascinací románovým světem Davida Mitchella. 

Zjevným cílem práce je právě zpracovat, uspořádat a předat tento čtenářský zážitek a v tom 

autorovi teoretické postřehy pomáhají. Martin Šplíchal tento svět nečte naivně, všímá si jeho 

vytvořenosti, zároveň však vnímá také to, že ponoření do příběhů je pojítkem našeho světa s 

tímto fikčním univerzem, že Mitchell píše také o tom, jak příběhy nakládají s námi. 

Hlavním motivem práce, jak jsem uvedl, jsou návratné postavy, které, jak autor připomíná, 

nejsou žádnou novinkou a najdeme je v nějaké podobě už v antice. Tady by snad stálo za to 

důkladněji pracovat s určitou diferenciací. Když se Odysseus objevuje ve druhém Homérově 

eposu, je to jiná postava než v Iliadě (Odysseus je ostatně prototypem muže mnoha tváří), ale 

tato odlišná podoba hrdiny není funkcí vyprávění. Naopak by se dalo říci, že moderní román 

těží právě z možnosti funkční proměnlivosti téže postavy, což v důsledku předpokládá 

alespoň latentní obraz světa jako rámce, v němž se postavy pohybují. Jak Martin Šplíchal 

ukazuje, u Mitchella je tento prvek doveden možná nejdál: odlišný pohled na tutéž postavu 

může měnit pohled na svět na úrovni jeho přírodních zákonitostí. Zatímco například u 

Balzaka se můžeme spolehnout na to, že základní rámec světa se nemění, jen překvapivě 

prohlubuje. 

Práce je ucelená a naplňuje zadání, která si v úvodu klade. Jen v poslední části, která by 

mohla být o něco delší a důkladnější – neboť čtenář si klade řadu otázek – se projevuje jistý 

nešvar psaní diplomových prací na poslední chvíli. Nabízí se tu rozsáhlé pole pro případné 

pokračování a rozvedení úvah nad rámec této diplomové práce. Jedna z těchto otázek je, 

nakolik čtení Mitchellových románů je pouze věcí fikčního univerza, a nakolik je přítomné 

jeho narušování. Je tedy s každým dalším románem třeba uvažovat o konzistenci fikčního 

světa, anebo spíše o autorské strategii, v níž různé romány různě uvažují o vyprávění a 

pomocí hry na konzistenci manipulují se čtenářem? Náznak této roviny čtení, s jistým 

zjednodušením, se objevuje tam, kde autor charakterizuje Hybatele jako román o propojování, 

Atlas mraků jako román o medializaci atd. Tuším, že samostatné čtení jednotlivých románů, 

které autor zmiňuje, by v této perspektivě mohlo mít významnější roli. 

Práci, jak jsem již uvedl, považuji za invenční a dobře napsanou, jednoznačně ji doporučuji k 

obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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