
Eva Št'astná: Konstruování fikčnosti: Možné světy a jejich autor 

(posudek vedoucího diplomové práce) 

Předložená diplomová práce řeší téma, které výrazně hýbe literární vědou, ale také jistými 

oblastmi filozofie již po několik desetiletí. I české prostředí dokázalo nabídnout globální teoretizaci 

ťikčních světů produktivní podněty, především v pracích Lubomíra Doležela a Miroslava Červenky. 

Základní texty teorií fikčních světú k nám také přicházejí poměrně intenzivně v překladech. Zároveií 

nám ovšem chyběl souhrnný pohled, který by komparoval jednotlivá pojetí a neanalyzoval jedno po 

druhém ve své celostnosti, ale napříč: z hlediska nhných řešení stěžejních entit. které stojí v jádru 

všech teorií ťikčních světí'!. Eva Šťastná se mohla podobného úkolu ujmout díky svému filozofickému 

školení na druhém oboru, a lze hned na úvod říci, že se tohoto úkolu ujala zrale a produktivně: 

Neskončila u zprostředkovávání a srovnávání jednotlivých teorií. ale dokázala si od problematiky 

udržet i reflektující a kritický odstup, který chybí dosud jediné české souhrnné práci na téma fikčních 

svčtll. Fořtově Úvodu do sémantiky fikčních světil. 

Diplomantkaje si vědomá toho, že teorie ťikčních světú pro literární vědce představují sice 

módn í. ale zároveil i nebezpečnou oblast, protože si VYPlljČUj í jazyk a argumentaci logiky. vytvářej í ad 

hoc stále rozvolněnější terminologii, a obvykle ve výsledku nabízejí jen nový slovník pro popis jevll. 

jež by šlo vyjádřit i "starou" terminologií. Proto svoji analýzu uzavírá do zřetelně formulovaných. a 

přitom nezjednodušujících závěrú~ proto také velice produktivně využívá konkrétní dokladový a 

ověřovací materiál: Jiráskovo Tel/1I1o. Velice ocelluji také pohyb v literatuře předmětu: Nejen že 

diplomantka nachází zdroje a inspiraci u tvi'n-clt teorií fikčních světó, ale stejně tak si dokáže zachovat 

kritický odstup a argumentovat proti jej ich propozicím. Jazyk, který používá. je náročný, ale přesný a 

sledovatelný. Také závěrečné vývody nejsou pak jen triviálními zobecněními. ale jsou podnětnými. 

přínosnými a k dalšímu šíření vhodnými tezemi. 

Práce pochopitelně nevyčerpává veškerou literaturu, která se k teoriím fikčních světft váže. 

Podstatně však koriguje - a do jiného světla staví - naše čtení literatury kanonické: Pavel. Doležel, 

Ronenová. Ryanová. Jde také o práci spíše menšího rozsahu (78 stran). Přes tyto zdánlivé handicapy 

jde však dle mého názoru o práci, která svým myšlenkovým výkonem výrazně převyšuje prúměrprací 

obhajovan)'ch na našem ústavu. Proto ji nejen doporučuji li. obhajobě, ale navrhuji přijmout ji po 

cca 20 stránkovém rozšíření (ideálně: dopracovat analýzu Temna) i jako 1}J'áci rigorózní. 
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