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Diplomová práce 
Ústav české literatury a literární vědy FF UK 

Pro předloženou práci je příznačná již první věta "titulního listu": "Magisterskou 
práci vypracoval, který si ji zadal:" ... Autor se soustředil na protiklad jazyka 
"profesního" a osobního a rozhodl se nepřijmout "manýrismus" vědeckých prací, 
osvobozovat se od "nakupenin myšlenkové hmoty" a mechanismů. Jde mu o 
"dynamickou fenomenologii vlastního setkávání se s literaturou", o zachycení jeho 
vlastního úsilí vracet se zpět přímo k textům a otevřít si prostor svobodně 
plynoucího čtení a promýšlení. Proti "hmotnosti" faktů, věcnosti a myšlenek 
v okolnostech (Znaky) staví "jemnost", individuálnost a neuchopitelnost myšlení, . 
osobní postoj (Melancholie). K úvahám, zachycování dojmLl a procesů unikání a 
přibližování, "melancholické poetiky myšlení" mj. užívá texty F. M. Dostojevského, 
V. N abokova, F. Kafky, F. Nietzscheho. 

Je zjevné, že na základě přechodů mezi metatextem a literárním textem, 
dúrazů na imaginativní subjektivitu a mnohost smyslu, provokativnost i 
sebeinscenační momenty atp., by bylo možné autorův přístup v intencích vztahovat 
nejspíše k směrům označovaným jako poststrukturalistické, resp. dekonstruktivní. 
Explicitně však Tomáš Vaněk značně obecně odkazuje na principy humanitní vědy 
("získat poznání o člověku") a deklaruje: "Práce je tedy vědecká a shrnuje svým 
způsobem mé setkávání se všemi lidmi na univerzitě i mimo ni, poznávání všech 
textů, které jsem poznával, nejprve hrubě a přibližně, ale postupně živoucněji a tedy 
životněji. Bráním tedy svou práci a prohlašuji ji za vědeckou v pravém smyslu, 
protože se snaží systematicky a s využitím všech dostupných a nedostupných 
prostředků sledovat cíl vyjádření předmětu. ( ... ) tato práce je uměřená ve všem, co 
obsahuje, a je tak dobře pochopitelná každému, kdo ji pochopit bude chtít. Je 
dokonce historičtější než práce historické, klasičtější než práce klasické a méně . 
manýristická, než některé práce vědecké. V duchu řečeného je její nevybavenost 
některými vědeckými prvky třeba považovat za záměrnou, tedy za podřízenou 
záměru práce a především jejímu tématu, které nemůže být přímo vymezováno. 
Jedná se nakonec o dost složitý teoretický model, který byl vytvořen a ne pouze 
převzat, který však navazuje na tradici hledání jazyka interpretace, na literární 
tradici, filosofickou tradici, vědeckou tradici a je oživován hudbou. V promýšlení 
všech těchto způsobů reprezentace myšlení hledá inspiraci k vytváření osobního 
kulturního stanoviska, jež se nazastavilo, nebo stavby, jež není monumentem a 
nechce sahat do nebe nebo všude okolo. ( ... ) (s. 63)." 

Toto "metodologické" rozhodnutí a zároveň sebevědomě působící 
(auto)stylizační úsilí jako by otevíralo prostor všem možnostem a mohlo vše 
odůvodnit nebo ospravedlnit. Potíž je v tom, že text ovšem vstupuje do kontextu 
oboru, mimo jehož kritéria se sám umisťuje. Vzniká tak stav jakési libovúle, resp. 



polemické mimoběžnosti. Zdání, že vše je možné, je ošidné. Jistě lze usilovat o nový a 
neobvyklý pohled, toto úsilí - právě onu neobvyklost - by však bylo třeba (jemněji) 
tematizovat a zřetelně ukázat, z čeho vychází a kam chce dojít, učinit ji "čitelnou", 
nějak soudržnou, umístit ji do hranic srozumitelnosti, byť pohyblivých. O cosi 
takového by se autor měl pokusit. Zatím zůstal spíše v rovině distance a vytvořil 
svobodně plynoucí koláž fragmentů, sled dojmů bez vnitřní soudržnosti. Práce 
s texty se zde stále silněji omezuje na kladení "psaní mezi psaní" - citátú, výpiskú, 
parafrází, volných úvah, asociací a pocitů pojednaných i formou jakýchsi 
beletristických obrázků, historek, veršů i kreseb. Čtenář je zároveň neustále 
v nejistotě o záměrnosti/nezáměrnosti obsahů, postupů, formulací, básnivostí. .. 

Autor se rozhodl nerespektovat požadavky kladené na podobu diplomové· 
práce. Z tohoto hlediska nelze než konstatovat, že jeho práce nesplňuje příslušné 
formální náležitosti (chybí požadované prohlášení o původnosti, neúplná je podoba 
aparátu a titulního listu, mj. bez uvedení vedoucího práce). Nicméně (paradoxně) 
svou práci předkládá k obhajobě, řízení, jež je vedeno právě tradicí a kontextem 
oboru ("představou udržitelné a obhajitelné práce" vůči níž se vymezuje). Bylo by 
tedy na místě očekávat, že alespoň z tohoto důvodu svůj způsob myšlení (zvláště, 
jde-li "dost složitý teoretický model") popíše, vysvětlí a obhájí "hrubozrným", leč 
obecně uchopitelnějším způsobem. 

Tomáš Vaněk si zadal úkol velmi obtížný, jeho osobně osvobozující, skeptický 
i ironický postoj se může jevit sympaticky, jeho přemýšlení nad situací myšlení a nad 
jiným způsobem čtení textů někdy i pozoruhodně. Jde mu o určité možnosti a 
projevy přemýšlení v prostoru mezi texty a individualitou vnímání i tělesnosti, o 
zachytitelnost nezachytitelného, o gesto nového počátku, který však samozřejmě 
není dosažitelný. Jde o dynamiku, ale nikoli v hybných momentech, ale 
v nahodilostech a náznacích, v prostoru neprověřitelných entit. 

Vzhledem k tomu, že předložená diplomová práce má zásadní nedostatky z hlediska 
formálního i obsahového, nemohu ji hodnotit jinak než jako neuspokojující nároky 
stanovené studijním a zkušebním řádem. Doporučuji její přepracování, a to v užší 
spolupráci s vedoucím práce. 

V Praze 5. září 2008 


