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Anna Martinovská se rozhodla přezkoumat ve své diplomové práci otázku „smrti autora“, která byla 

proklamována francouzskými teoretiky druhé poloviny 60. let v období počínajícího 

poststrukturalismu a v různých konkrétních formulacích se v následujících desetiletích stala relativně 

stabilně přijímaným předpokladem literární teorie západního kulturního okruhu. Jak Anna 

Martinovská sama připomíná, s výraznou problematizací biograficky založené literární vědy nebo s 

přímým odmítnutím role empirického autora při analýze a interpretaci textu jsou spojeny již 

chronologicky starší a/nebo paralelní linie myšlení o literatuře, jako byly český strukturalismus, 

antiintencionalismus nové kritiky a rodící se analytické filosofie nebo sémioticky podložená teorie 

subjektů literárního textu, reprezentovaná mj. Umbertem Ecem. Přesto se však postulát „smrti 

autora“, formulovaný Rolandem Barthesem, v poněkud nuancovanější podobě Michelem Foucaultem 

a ambivalentněji pak Jacquesem Derridou, jeví jako nejvhodnější východisko pro uvažování o 

„návratu autora“, o který Anně Martinovské jde – a to zejména proto, že jsou tyto teorie zakotveny v 

širší filosofické problematice identity subjektu, a paradoxně (snad kromě Barthesa) obsahují i 

náznaky způsobů, jakými je možné propojení autora jako individua a jeho textové produkce opět 

myslet – ať je to v důsledné historizaci a důrazu na sledování proměn diskurzivního utváření autorské 

funkce u Foucaulta anebo v myšlence neuzavřenosti a textuality identity samotné, jak se s ní 

setkáváme u Derridy. V argumentaci Anny Martinovské je tak klíčové tvrzení, že „smrt autora“ 

představuje zásadní teoretický milník, který není možné ignorovat nebo smést ze stolu, ale naopak je 

třeba z něj při hledání „pozitivní“ teorie autora vyjít. Patrně právě proto se autorka nevěnuje přímo 

tomu, co v „master narativu“ západní literární teorie a vědy následovalo – mj. obrat k historii, 

materialitě, političnosti – ale inspiruje se linií myšlení, která na kritizované autority v mnohém 

navazuje; otázky materiality a političnosti přitom z jejího pohledu nemizí, jsou ale uchopeny skrze 

filosofii individuální a sociální identity, zejm. v podobě problému univerzálnosti vs. partikulárnosti, ať 

už má podobu v užším slova smyslu sociální nebo genderovou.  

 Volbou teorií identity Judith Butler a Pierra Bourdieua (resp. i Didiera Eribona) otevírá Anna 

Martinovská uvažování o vztahu osobní identity a literárního textu přínosnou perspektivu: namísto 

hledání toho, jak se plně zformovaná identita autora jakožto stabilní referent propisuje do textu, 

zdůrazňuje naopak skutečnost, že identita samotná je otevřená, procesuální, diskurzivně 

konstruovaná, aniž by tím ovšem ztrácela svou určitost a rozměr etické odpovědnosti. Prohlásíme-li, 

že identita se stejně jako text „píše“, neznamená to tedy její zneurčitění, nýbrž – díky zvoleným 

teoriím – její ukotvování v etickém vztahu ke druhému (Butler), resp. v sociálně konstituovaném 



habitu (Bourdieu). Oba tito teoretikové mají současně blízký vztah k myšlení o literatuře a byli v jeho 

rámci bohatě komentováni.  

 „Otevření“ osobní identity v její procesualitě a lokalizování její performativity – mimo jiné – 

do literárního textu je samozřejmě jen prvním krokem ke konkretizaci myšlenky „návratu autora“ v 

literárněteoretickém uvažování i interpretační praxi. Je však krokem zásadním, k němuž je možné 

odkazovat a rozvíjet jej, jak to Anna Martinovská následně činí v kapitole zaměřené na koncept 

autorské literární postury u Jérôma Meizoze, a především v interpretačních kapitolách věnovaných 

textům Bohumila Hrabala, Libuše Moníkové, Milana Kundery a Věry Linhartové, které – po části 

soustředěné na „smrt autora“ a části představující teorie osobní identity – zaujímají poslední 

přibližně třetinu diplomové práce. Logicky koncipovaná argumentace se tak promítá do celkové 

kompozice práce, která je vyvážená a filosofické, úže literárněteoretické i konkrétně interpretační 

aspekty se v ní vzájemně obohacují a nasvěcují. Nejde zde totiž o aplikaci určitých teoretických 

premis v přímočarém smyslu, nýbrž o ohledávání komplexního teoretického a textového terénu 

tvořeného otázkami, které jsou v rámci literární vědy 20. století a současnosti stěžejní a zároveň 

značně předeterminované. 

 Na práci Anny Martinovské zvláště oceňuji schopnost odstíněného pohledu, nepodléhajícího 

příkrým dichotomiím, ale „dialekticky“ hledajícího inspiraci i ve zdánlivě protichůdných či navzájem 

mimoběžných pojetích. To vyžaduje zralou úvahu a značný nadhled. Konkrétně se tato myšlenková 

figura uplatňuje v ocenění diskurzu „smrti autora“ pro následné literárněvědné myšlení a v hledání 

inspirací „návratu autora“ právě v něm (u Foucaulta a Derridy); dále v „obrácení zřetele“ a zdůraznění 

procesuality samotné identity, a současně jejího etického ukotvování; v opatrném přístupu k teorii 

postury, hrozící rozpuštěním v bezbřehém množství aspektů, které se na ní spolupodílejí; ve vědomí, 

že i problematicky artikulovaná či „selhávající“ literární identita/postura má svou výpovědní hodnotu; 

v důrazu na zvratnou povahu dominantního/partikulárního, který se projevuje např. v 

„dialogičtějším“ pojetí femininity a maskulinity, chápané nikoli prostě jako dominantní mocenská 

fólie, ale jako taktéž specifický a bližší pozornost si žádající aspekt identity; v ohledávání hranic 

vypověditelnosti identity např. u Věry Linhartové, jejíž texty jsou v tomto ohledu zdánlivě „šité na 

míru“ strukturalistickým a (implicitně) dekonstruktivním teoriím subjektů textu a textuality jako 

takové.  

 Druhým vyzdviženíhodným průběžným rysem diplomové práce Anny Martinovské je 

schopnost důmyslného a přesvědčivého sbližování aspektů a teorií, jejichž spojitost nemusí být na 

první pohled zřetelně patrná. Nejenže se tím prohlubuje a zkonkrétňuje hlavní argumentace, ale také 

samotné tyto teorie se objevují pod jiným než obvyklým úhlem a jejich využití je nuancovanější, než 

je běžné. Dochází k tomu v případě konfrontace poststrukturalistických teorií (literárního) autorství a 

teorií osobní identity vyrůstajících z kořenů teorií genderové performativity, resp. sociologické teorie 



habitu: vyniká tak, nakolik jsou dané teorie identity paralelní s představou důsledně diskurzivně 

utvářeného subjektu literárního díla, a nakolik toto ukotvení překračují směrem k eticky založené 

dialogičnosti, resp. k inkorporovanému a sociálně sdílenému habitu. Ukazuje se tak, že diskurzivní 

založení subjektu, absence daného a stabilního „jádra“, nemusí znamenat popření individuální 

identity subjektu ani vyloučení jeho agentnosti. A že tento model je možné prodloužit i na chápání 

literárního textu jakožto prostoru, kde se individuální/autorská identita také – a vlastně exemplárně a 

výsostně – odehrává. Neméně důmyslně je do práce zapojeno hledisko partikularity a univerzality, ať 

už ve své genderové či třídní podobě. Zejména genderové čtení Hrabala, Moníkové a Linhartové 

dovedně dekonstruuje binární opozice a ukazuje, že tyto aspekty mohou v textech ve vztahu k 

autorovi fungovat zkoumavě a sebekriticky, například jako pohled vržený skrze druhého/jiného 

(ženu) na sebe sama, jako vzájemné stávání se objektem pohledu toho druhého, a skrze něj i 

subjektem ve vlastním slova smyslu (Hrabal). Nepochybně se jedná o literární strategie, je však 

patrné, že ty ve své autorské sebevztažnosti i ve své obecné, exemplární vztaženosti na femininitu a 

maskulinitu mají mnohé co říci k diskurzivnímu utváření individuální i skupinové identity a stávají se 

výsostným místem takovéhoto (sebe)utváření a jeho viditelnosti. Anna Martinovská tak ve svých 

interpretacích – vedených explicitně i implicitně koncepty traktovanými v předchozích kapitolách, a 

současně danou problematiku vždy zajímavě posouvajících o kousek dál – pokazuje na způsoby, jimiž 

je možné literární texty v kontextu „návratu autora“ přínosně číst. 

Diplomová práce Anny Martinovské je značně komplexní a propracovaná, připojím zde tedy jen dílčí 

postřehy k jednotlivým kapitolám: 

1. Ke smrti autora: Zajímavé jsou momenty kritiky smrti autora, mířící do značné míry na jistou 

jednostrannost představy autora, která je pak samotnými kanonickými pojetími v rámci konceptu 

„smrti autora“ odmítána: na představu, že empirický autor musí být nutně spojován s představou 

jednoty; paradoxní „teologizaci“ autora jeho skrytím, přesunutím do neurčitého prostoru „za dílo“; 

dále pak postřeh o „falešné obecnosti“ vnitrotextového protějšku autora „bez určení“, kterou je 

možné chápat také jako převládnutí dominantního všeobecna (to se pak propojuje s jemně 

uplatněným genderovým aspektem, zvl. u Věry Linhartové).  

2. K Judith Butler: Charakteristika subjektu vyvozená z prací Judith Butler vykazuje analogie s rysy 

spojovanými v řadě pojetí s literárním textem: otevřenost, mnohoznačnost, možnost vícerých 

interpretací, dialogičnost (role čtenáře)… Klíčová figura diplomové práce – nikoli „uzavření textu“ (v 

autorské interpretaci), ale „otevření subjektu“ – tu dochází dalšího zviditelnění.  

3. K Bourdieuovi a literárnímu poli / habitu: Chápat teorii habitu jako alternativu k jisté „neutralizaci“ 

sociálního habitu v rámci teorie literárního pole (tj. přepodstatnění „předliterárního“ habitu, jeho 

„překlad“ v pojmy literárního pole) je zajímavý krok – i když v Pravidlech umění je rozpracováno 

pojetí jiné a v Pascalovských meditacích je toto „alternativní“ pojetí spíš jen naznačeno; performuje-li 



– jak to ještě více zdůrazňuje Didier Eribon – autor v textu svou šíře sociálně založenou identitu, 

máme zde skutečně něco, co se právě díky svému zakotvení v sociálních diskurzech stává přístupným 

zkoumání. Myšlenka intersekcionality, v textu stručně zmíněná, se může oproti dynamickému a 

procesuálním pojetí identity jevit poněkud mechanistická (jsem: žena, Češka, katolička…), tj. jako 

adice jednotlivých, sekundárně a poněkud násilně vydělených aspektů; podstatný moment však 

spočívá v tom, že tyto aspekty jsou – na rozdíl od amalgámu, v němž se reálně vyskytují a jsou 

aktérem zakoušeny – právě díky možnosti svého pracovního vydělení uchopitelné – jedná se tedy 

současně o metodologický nástroj a kompromis umožňující rigoróznější vypovídání o sociálně 

založené identitě subjektu.  

4. K Jérômu Meizozovi a pojmu postury: Velmi podobnou roli má u Meizoze myšlenka, že autor se 

nemůže neprezentovat, že „maska“ není falší, ale naopak v rámci literárního pole, čtenáři a pak i 

literárními vědci zachytitelnou sebeprezentací, která však nevzniká libovolně, ale jako určitá volba na 

základě – či spíše v relaci k – možnostem pole a individuálním dispozicím habitu daného autora. Opět 

zde jde o uchopení určitého rozhraní, díky němuž je možné o identitě vypovídat v diskurzivně 

založených, a tedy inteligibilních souřadnicích. Literární text je – lépe řečeno: může být – 

privilegovaným místem performování či exemplifikace určité identity, ovšem složitějším, 

zprostředkovanějším způsobem, než to naznačovaly teorie chápající identitu autora jako prostý 

referent. Anna Martinovská se nevyhýbá klíčovým problémům teorie postury, mj. otázce, zda lze 

posturu studovat v rámci fikčních, nebo jen autobiografických textů. Rozložení této dichotomie v 

určitou škálu – mj. v kontextu postmoderního myšlení i literárních autofikcí – je možným krokem, 

který částečně jde za Meizozovo původní vymezení pojmu postury. Opět je třeba zdůraznit, že 

„návrat autora“ v podobě, v jaké jej Anna Martinovská předkládá, neznamená zázračné rozřešení 

otázky zprostředkování mezi biografickým autorem a jeho textovou produkcí, ale spíše otevření pole 

pro další promýšlení základních předpokladů a snahu vyřešit právě takové problémy, jako je rozdíl 

fikčního a faktuální režimu psaní nebo interaktivita postury. Jak Anna Martinovská sama zdůrazňuje, 

„oproti elegantnímu omezení textově orientovaných teorií se ocitáme v neohraničeném a neurčitém 

prostoru, jehož vymezení je nesnadnou volbou každého interpreta“ (s. 64); tento barvitý prostor však 

skýtá velké možnosti. (Na okraj je možné dodat, že ani teorie textově zakotvených subjektů, jako je ta 

Ecova, nepřináší ono definitivní kritérium interpretační relevance, a pokud ano, tak spíše v teoretické 

rovině; „herní pole“ se tu nicméně omezuje na vnitrotextový prostor.) 

5. K interpretační části: V případě Hrabalovy trilogie se pozoruhodným způsobem propojuje moment 

„utíkání“ se samotnou textualitou Hrabalova psaní, jak je popsal např. Milan Jankovič; vůbec se zde 

celkově ukazuje, jak je performativní, dynamické pojetí identity blízké charakteristikám textu v 

podání např. právě určité větve českého neostrukturalismu. U Kundery se dostává do nového světla 

paradoxní gesto proklamovaného stažení se autora z textu a současně nárok na jeho vládu nad jeho 



dalšími osudy a interpretacemi; návrh „jiného“, teoreticky promyšlenějšího čtení Kunderova románu 

ve vztahu k jeho biografii, který Anna Martinovská předkládá, pak v posledních měsících získal na 

aktualitě. Snad nejkomplexnější je situace u Věry Linhartové, kde Anna Martinovská přesvědčivě 

ukazuje, že aporie vypovídání v „neutrálním“ mužském rodě, v ženském rodě i v pozici androgynie 

rozevírají problematiku genderové identity píšící/ho možná výrazněji než texy hledající jiné, „ženské“ 

psaní; podobně jako u Hrabala zde vystupuje výrazně do popředí moment „psaní sama sebe“, 

konstituování sebe samého v literárním textu. 

 Po stránce požadavků kladených na odborný text má práce velmi dobrou úroveň, je psána 

kultivovaným, vyzrálým stylem, a formulačně je propracovaná a přesná. Struktura textu je přehledná, 

orientátory jsou užívány v přiměřeném množství, tak aby přispívaly k této přehlednosti a současně 

nerušily plynulost četby. Anna Martinovská využívá značné množství sekundární literatury, a to v 

několika vrstvách: od stěžejních teoretických textů (Barthes, Foucault, Derrida; Butler, Bourdieu, 

Eribon, Meizoz) přes práce jejich komentátorů a souhrnné tituly k danému tématu po studie 

vztahující se k interpretovaným literárním dílům, s nimiž pak vede – často kritický – dialog. To posiluje 

zapojení diplomové práce do současných literárněvědných diskusí a přispívá k její celkové 

přesvědčivosti. Taktéž s cizojazyčnými citacemi pracuje Anna Martinovská důsledně: přináší vlastní 

překlady a tam, kde existující český překlad nepovažuje za zcela spolehlivý, znovu sama překládá. 

 Z hlediska formální a jazykové korektnosti obsahuje diplomová práce určitý počet drobných 

překlepů a chyb (např. zakolísání v přechylování Marven × Marvenová; občasné chyby ve jménech: J. 

A./správně L./ Austin, Helena /správně Hana/ Voisine-Jechová). Cizojazyčné tituly nejsou zcela 

důsledně uváděny v originále a/nebo českém překladu. Bibliografické odkazy obsahují občasný 

překlep ve jméně a některé formální nedůslednosti.  

 Diplomovou práci Anny Martinovské považuji za velmi zdařilou. Způsob, jímž téma „návratu 

autora“ uchopuje, je sofistikovaný a spíše než v odmítnutí „antiautorského“ paradigmatu spočívá v 

rozpracování motivů přítomných již v klasických textech 60. let a v jejich rozvedení s pomocí 

vybraných teorií identity a literárněvědných koncepcí autorské sebeprezentace. Interpretace textů 

zvolených čtyř autorů, jakkoli nutně do určité míry selektivní, jsou přesvědčivé a názorně naznačují, v 

čem může daný pohled, nekonstruující ontologickou ani epistemologickou bariéru mezi autorem 

jakožto reálnou osobou a jeho textovou produkcí, a hledající naopak mediační momenty mezi těmito 

entitami, být přínosný. Anna Martinovská se vřazuje do aktuální linie uvažování o sebeprezentaci 

autora v literárním textu a identitě, činí tak ovšem svébytně a do kontextu své práce vtahuje vícerá, 

vzájemně se obohacující hlediska. Uvážlivý argumentační postup, který se nechce zbytečně zbavovat 

dosavadního poznání, ale spíše je obohatit o nové momenty, a tím posunout a proměnit, dodává 

práci na solidnosti. Diplomová práce se koneckonců obrací ke klíčovým otázkám literární teorie, takže 



uvážlivost je na místě a přináší bohatší plody než kvapné odmítnutí kritizovaných pojetí a předčasné 

uzavření celého tázání. 

 Na základě výše uvedeného práci Anny Martinovské jednoznačně doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení výborně. 

 

V Praze 31. 8. 2020       Mgr. Josef Šebek, Ph.D. 


