
Oponentský posudek na diplomovou práci Jakuba Mihálika 
Stopy (v) textu 

Práce Jakuba Mihálika je zaměřena na analýzu teoretické koncepce Stanleyho 
Fishe. Soustřeďuje se zejména k problematice interpretace a k pojmu "text", 
který právě Fish ve svých literárněteoretických úvahách zpochybnil. 

Stanley Fish působící na amerických univerzitách v Berkeley, Baltimore a 
Durhamu, patřil k těm literárním teoretikům, kteří po období eidocentrických 
koncepcí (formalismus, New Criticism, klasický strukturalismus) upoutali 
pozornost k aspektu čtení a recepce literárního díla (v americkém kontextu tzv. 
reader-response criticism). Učinil tak dosti radikálně a své koncepty 
proměňoval, takže jeho eseje a úvahy vzbuzovaly živou odezvu i polemiky. V 
posledních letech byly některé Fishovy stati přeloženy i do češtiny. 

Práce se zaměřuje na dvě období Fishovy teorie. Pro první je příznačná stať 
Literature in the Reader (1970), kde se polemicky vymezuje vůči 

novokritickému pojetí textu a významu. Fish připomíná fakt, že text poznáváme 
jen tak, že ho vnímáme, prvotní j~vě prožitek čtení, ne text jako abstraktní 
imanentní esence. Z toho vyplývár~t~tí významu jako dění ve vědomí čtenáře, 
ne message jako mimočasového sdělení zakódovaného v textu. Proti výtce 
subjektivismu se pak Fish ohrazuje svým pojetím informovaného čtenáře. 

Při analýze Fishova druhého období se práce koncentruje k eseji Interpreting the 
Variorum (1976). Zde Fish přesunuje pozornost k ontologickému statutu textu a 
interpretace. Zpochybňuje text sám, který je podle něho pouhou konstrukcí, 

. t. 'i~škerá aktivita náleží pouze čtenáři. (Zde by se snad i hodilo připomenout 
~ f~ámou polemiku mezi Fishem a Iserem, mj. proto, že Iserlv mnohém podobně 

orientovaný jako Fish, toto absolutní zpochybnění textu vyvracel.) Text a jeho 
percepce splývají v široce pojaté interpretaci. Tento radikální relativismus je pak 
do určité míry rektifikován známou představou interpretačních komunit. Ty jsou 
Fishovi intersubjektivní autoritou, která disponuje souborem recepčních strategií 
a usměrňuje aktivity individuálního recipienta. 

Mezi kapitolami o obou fázích Fishovy teorie je v práci vsunut rozsáhlý exkurz 
(s. 23-41) o pojetí významu u E. D. Hirsche v jeho proslulé studii Objektivní 
interpretace (1967). Hirsch, o desetiletí starší než Fish, představuje vlastně 
opačnou reakci na New Criticism, neboť se snaží v díle rekonstruovat původní 
význam v intencích autora. Zdá se, že tato cesta, jakási varianta estetického 
platonismu, je méně produktivní než Fishovy koncepce. Možná, že vyvracení 
Hirschovy teze o interpretační autoritě autorské intence věnuje práce až příliš 
mnoho prostoru. Vždyť její problematičnost je dnes už dost zjevná. 



Ve všech kapitolách své práce prokazuje Jakub Mihálik schopnost přesně 
reprodukovat a rekonstruovat jednotlivé teoretické koncepce. Je také schopen 
postihnout jejich širší kontext, odhalit jejich vnitřní rozpornost a upozornit na 
jejich nedůslednosti a nepřesnosti. Diplomantovy formulace jsou vesměs 
promyšlené a precizní. V závěru sice sdílí Fishovu skepsi vůči pojmu "text" jako 
něčeho a priori daného, ale přesto se domnívá, že pojem textu má z hlediska 
literární teorie praktické výhody, které ani Fishovy interpretační komunity 
nevyváží. "Fish má jistě pravdu v tom, že to, co čteme, je relativní vzhledem k 
našim kulturně podmíněným interpretačním strategiím, přesto však je podle 
mého názoru při utváření našeho čtenářského zážitku přítomno i něco vnějšího." 
(s. 70) 

Nicméně povinnost oponenta mě nutí vyslovit připomínky. Tady jsou. Myslím, 
že je zjednodušené, jak se děje na s. 6, hodit do jednoho pytle "novou kritiku", 
ruský formalismus a pražský strukturalismus, byt' se tak děje jen letmo a tento 
problém není vlastním předmětem práce. Nicméně, jsme v Praze a kde jinde 
bychom měli reflektovat fakt, že Pražská škola se od obou předchozích směrů 
podstatně odlišila, a to právě dynamickým pojetím vztahu mezi dílem a 
čtenářem (recepcí). Stačí připomenout Mukařovského rozlišení 
artefakt/estetický objekt nebo Vodičkovu teorii konkretizace. 
Drobné připomínky: Na začátku (s. 6) je uvedena Fishova zásadní stať 

Literature in the Reader, s odkazem na vydání z roku 1980. Vzhledem k tomu, 
že se vývoj Fishovy koncepce probírá v chronologickém sledu, by se mělo hned 
uvést, že stať (jak je napsáno na s. 42) je z roku 1970 (případně citovat 
způsobem 197011980d). Totéž platí o Hirschově eseji na s. 23. Na s. 11 se mluví 
o "affective fallacy" jako novokritickém pojmu Wimsetta a Beardsleye; 
analogicky na s. 24 by mělo být "intentional fallacy " , ne česky "omyl záměru" 
(není lepší "intencionální omyl"?). 

Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuju známku "výborně" nebo "velmi dobře", 
podle průběhu obhajoby. 
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