Oponentský posudek na rigorozní práci

Mgr. Radka Machá ková

“The Impact of the Religious Attitudes of Sir Thomas More on the Humanistic Vision in his
Utopia”
Pohnuté životní osudy a nad asový literární i filosofický odkaz jsou dv hlavní p í iny
toho, že osoba Thomase Morea i tak ka po p ltisíciletí stále p itahuje pozornost nejen
odborník z ad historik , filosof , literárních teoretik
i religionist , ale i tená ské
ve ejnosti. Práce Mgr. Radky Machá kové je tak pokusem o další p ísp vek do velmi bohaté
a r znorodé akademické diskuse o život a díle tohoto jist nejvýznamn jšího anglického
humanistického u ence své doby.
Cílem práce je ukázat, že náboženské p esv d ení a postoje Thomase Morea m ly
zásadní vliv na obsah i strukturu jeho nejznám jšího díla, Utopia (1516). Autorka vychází
z p esv d ení, které opakovan dokládá na základ primárních i sekundárních text , že víra a
zbožnost hrály v život a literární tvorb Thomase Morea v tší a zásadn jší roli n ž jaká jim
je p isuzována ve v tšin „sekulárn “ orientovaných analýz Utopie. V následujících
kapitolách se Mgr. Machá ková pokouší vytvo it obraz Thomase Morea nejen jako
humanistického vzd lance a pr kopníka nového literárního žánru, ale také velmi zbožného
muže, jehož hluboká víra byla nakonec p í inou jeho mu ednické smrti. Záv re né kapitoly
práce se zabývají p ímo spole ností a spole enským z ízením v Utopii, s d razem na roli a
význam náboženství p i formování jejích základních hodnot.
Nejvýrazn jším rysem práce Mgr. Machá kové je její formální struktura a organizace
– celá práce je velmi koherentní, jen minimáln odbo uje od svého úst edního tématu, její
rozd lení do jednotlivých kapitol jasn odráží autor in myšlenkový postup i strukturu její
argumentace. P estože se takto vedený diskurs zákonit nevyhne jisté schemati nosti i
mechanickému opakování svých zásadních myšlenek i tezí (by jinými slovy i v jiném
kontextu), domnívám se že v p ípad Mgr. Machá kové se jedná o efekt, který její práci spíše
prospívá, nebo nenechává tená e na pochybách o tom, jaký je cíl této práce a jakým
zp sobem je vedena argumentace na podporu autor in hypotéz.
A koliv Mgr. Machá ková pracuje se širokým spektrem primárních i sekundárních
text , zam ení její práce je tak ka výhradn analytické a v analýze také spo ívá autor ina
nejsiln jší stránka – texty, které považuje za klí ové podrobuje detailnímu „close reading“ a
trp liv hledá vhodné citace a formulace pro svou argumentaci. Jednotlivé kapitoly jsou tak
v podstat rozložením tématu na složky d ležité z hlediska autorky a následn poskytují
podrobnou diskusi t chto díl ích aspekt . Za ur itý nedostatek práce naopak považuji absenci
alespo jedné kapitoly syntetické, která by se pokusila o ur itý nadhled na danou tematiku a
následn o ucelen jší odpov na otázky, které si autorka položila na za átku své práce.
Odlišný p ístup má Mgr. Machá ková k autor m, které nepovažuje za d ležité nebo se
v i nim p ímo vymezuje. Tyto autory bu nejmenuje v bec, jako nap íklad v úvodu na s.6,
nebo zmi uje pouze jednoho, jako nap íklad v p ípad marxistických historik a filosof na
s.69. Domnívám se, že by bylo dobré zmínit v tší množství autor , v i nimž se autorka
vymezuje, a kte í tak p ímo i nep ímo inspirovali její vlastní práci.
O formálních nedostatcích bych se zmínil pouze stru n , nebo je nepovažuji v tomto
p ípad za ur ující, a proto zmíním jen ty nej ast ji se opakující: užití len a árek, snad až
p íliš asté a mnohdy nep esné užití slov a slovních spojení „also“, „always“ a „and so on“,
mezery v textu (mezi slovy i p ed árkou), nejednotnost v ozna ení (Utopia v úvodu vs.
Utopia v dalším textu), nejednotnost narativního asu (minulost vs. p ítomnost, nap . s.17),
nebo nejednost p i vyjmenování použitých zdroj (More,T. vs. More, Thomas; Campbell, D.

vs. Roper, William nap íklad na s. 16 i 25, použití Ibid. vs. opakování stejného pojmenování
pod sebou nap íklad s.115).
Moje zásadní p ipomínka se ovšem týká tónu, který Mgr. Machá ková zvolila pro
vyjád ení svých názor . Ten se projevuje p edevším nep íliš vhodnou opakovanou volbou
totalizujících formulací, které vyjad ují nejen autor ino nezlomné p esv d ení o správnosti a
„pravdivosti“ jejích záv r , ale i implicitn nazna ují nesprávnost i „nepravdivost“
jakéhokoliv názoru odlišného. Hned v úvodu nám autorka (prost ednictvím kolektivní první
osoby množného ísla „we“ – pro ?) oznamuje že „we will provide a faithful balanced
picture“ života a díla Thomase Morea, že „we wish to offer a faithful interpretation“ jeho
Utopie, kterou podrobí „unbiased textual analysis“. S veškerým respektem k Mgr.
Machá kové a její zajímavé práci, takováto tvrzení nazna ují p eci jenom pon kud
ambiciózn jší (nehled na to, zda v bec realizovateln jší) projekt, než jaký umož uje rozsah
rigorozní práce. To ovšem autorce nezabra uje dosp t k záv ru, že „we have developed a
fairly objective picture of Thomas More“, což je tvrzení, které na sklonku postmoderní éry,
která podrobuje veškeré takzvan „nezpochybnitelné“ pravdy silné kritice, vyznívá
p inejmenším pošetile. Domnívám se, že je škoda, že nesporná kvalita práce Mgr.
Machá kové je asto zastín na t mito nekritickými formulacemi, které výpov celé práce
zbyte n dogmatizují.
P esto je práce Mgr. Machá kové zajímavým p ísp vkem k diskusi na téma života a
díla Thomase Morea a odpovídá požadavk m kladeným na rigorozní práce. Proto rigorozní
práci Mgr. Radky Machá kové doporu uji k obhajob .
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