
Jakub Mihálik: Stopy (v) textu 

(Posudek vedoucího diplomové práce) 

Jakub Mihálik předložil teoretickou práci, která se koncentruje na problematiku 

významu literárního textu a možností jeho interpretace, jak ji koncipoval a rozvíjel v 60. a 70. 

letech 20. století americký literární teoretik Stanley Fish; explicitně či implicitně se pak práce 

pochopitelně věnuje i pojetím souvisejícím: E. D. Hirsch, Wolfgang lser atd. 

Jde o práci koncepčně, kompozičně i argumentačně velice dobře promyšlenou. hutnou, 

dobře čtivou, a přitom nebanalizující ani nevybírající jen nejlákavější částečky problematiky. 

Na diplomantově psaní je zřetelné jen zevrubné literárněteoretické, ale i filozofické vzdělání, 

které mu umožňuje Fishovo pojetí v jeho konstantních i proměnných aspektech nejen chápat, 

sledovat a parafrázovat, ale i samostatně promýšlet a domýšlet. 

Diplomant se dokázal vyhnout i svodům koncipovat svoji práci monograficky: 

z rozsáhlého Fishova díla vybírá jen to, co je pro sledovanou problematiku utváření a 

fungování významu vskutku relevantní, a v těchto ohledech naopak funkčně opouští Fishovy 

teze ajde k širším teoretickým konceptům. Velice dobře zvládá i Fishův jazyk: překlady a 

parafráze j sou přesné a Mihálik je schopen najít adekvátní terminologická řešení i tam, kde 

české výrazivo není ustálené či neexistuje dosud vůbec. 

Cením si na této práci i faktu, že diplomant nepodlehl Fishovu "vlivu": Fishova 

rétorika je velice silná a vede často k tomu pouze přejímat jeho tvrzení a pojetí, aniž by bylo 

konceptualizováno, čemu se jeho řešení vyhýbají či kterou problematiku nefunkčně 

marginalizují. Jakub Mihálik výborně prokazuje své rozumění Fishovi, ale prokazuje v celé 

práci i neochvějné vlastní pojetí, které není pouhým připodotknutím k Fishovi, ale je 

výsledkem trvalého zájmu o danou problematiku a obeznámenosti s ní v celé její šíři. 

Volbou tématu, způsobem zpracování i řemeslným provedením jde o diplomovou 

práci zcela zralou, která může a má být obhájena. Proto práci k obhajobě bez výhrad 

doporučuji. 

V Praze dne 31. 8. 2007 
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