
Jan Matonoha: Psa1lí vně logocelltriSnlu (Diskurz, gen der, text) 

(disertační práce z oboru Dějiny české literatury a teorie literatury) 

(posudek školitele) 

Jan Matonoha splnil všechny studijní povim10sti doktorského studijního progľamu a 

v 8. roce svého studia předložil definitivní veľzi diseľtační pľáce, kteľá je dle mého názoru 

zcela přijatelná pľo to, aby byla obhajována. 

Jan Matonoha se během studia aktivně zapojil do odborného života: Od ľoku 2001 pľacuje 

v Ústavu pľO českou liteľaturu AV ČR v oddělení poetiky textu. Zároveň externě pedagogicky 

po léta působil jak na FF UK, tak i na FRS UK. Kľomě ľecenzí publikoval již 10 studií ve 

sbornících a odborných časopisech. S ľefeľáty se účastnil konfeľencí, v letech 2003-04 

pobýval na studijním pobytu na Department of Slavonic Studies, University of Glasgow ve 

Velké Bľitánii, kde take v roce 2007 získal titul M.Phil. za pľáci Outside oj the Logocentric 

Discourse? The Case oj (Postjmodern Czech Women 's Writing. Jako spoluřešitel se účastnil 

tří gľantových projektů. Již pět let je také redaktorem časopisu Česká literatura. Jeho činnost 

během doktorského studia byla, jak vidno z předchozího výčtu, úzce po celou dobu vázána na 

oboľ, a nikoli na získávání obživy pro dobu doktoľského studia ve zcela jiných profesních 

oblastech. 

Předložená práce je výsledkem setľvalého a dlouhodobého doktoľandova zájmu o 

problematiku diskursu a genderu. Tu studuje a v disertaci prezentuje jak z teoľetické, tak i 

z pľaktické textově interpretační pozice. Matonohova obeznámenost s celým spektrem 

teoľetizací obou klíčových pojmů je na pľáci evidentní. Cením si toho, že s danými pojmy 

nežongluje jen jako s módní, ale o to méně zřetelnou a myšlenkově produktivní teoretickou 

nomenklaturou, ale že pečlivě studuje konceptualizaci daných pojmů u všech podstatných 

myslitelů a myslitelek, jež s nimi v uplynulých desetiletích pľacovali. Proto také nekončí 

konspektováním a parafrázováním, ale je schopen celý svůj pojmový aparát domýšlet, 

ľevidovat a vystavit jej i interpľetační praxi. 

Matonohovo psaní nenabízí ve výsledku lehké, zřetelné čtení. K pojmům se neustále 

vľací, specifikuje, zpřesňuje, ale také odbíhá, aby se pak v kruzích či spiľálách vľacel. Jde o 

typ myšlení, který se tímto způsobem brání efektním, ale zkratkovitým soudllm: Naplňuje tím 

analogicky vlastně poetiku materiálu, o kterém píše. Je si vědom toho, že dané pojmy mohou 

být sice vymezovány úsečně a užívány ve zcela zřetelném a stabilním významu, ale tím by se 

zároveň eliminoval jejich v zásadě dekonstruktivní potenciál. Jeho pojmy vycházejí 

z kontextu, kteľý zpochybňuje tradiční logocentľickou představu. Proto se i jejich význam 



nepoddává parafrázi. Koncept "ženského psaní" jako opozice vůči logocentrickému myšlení a 

psaní, typickému pro okcidentální kulturu po celé tisíciletí, musí nevyhnutelně zůstávat 

v rovině metaforické, v níž je významově zakotvován celým diskursivním kontextem. 

Teoretická i interpretační část předložené disertace nabízejí procesuální myšlení a 

psaní, které je sice náročné sledovat, ale tato investovaná čtenářská energie je posléze 

odměľl0vána celou řadou produktivních podnětů a nápadů, jež se při četbě dostavují. Po celou 

dobu čtení se asi většině empirických čtenářů bude drát na mysl, zda by uvedené entity nešlo 

přece jen vyjadřovat jednoznačněji a přímočařeji. Aniž bych chtěl být ďáblovým advokátem, 

myslím, že Matonoha nechce a nemůže toto dovolit, protože se až panicky bojí zjednodušení; 

brání se formulaci, která by nezvala v potaz vše. Tím jeho psaní získává jistý étos: Právě ten 

mu umožní kromě očekávaných českých autorek typu Součkové, Linhartové, Richterové či 

Hodrové pod "ženské psaní" zařadit i vybrané prózy Bohumila Hrabala. 

Předložená disertace myslím prokazuje zcela dostatečně jak doktorandovu 

nadstandardní obeznámenost s teorií a metodologií oboru, tak i schopnost vybudovat si vlastní 

sféru myšlení o literatuře a pro tematizaci tohoto myšlení využívat i zcela originální rukopis. 

Předložená disertace dle mého názoru zcela sph'í.uje nároky kladené na disertační práce na 

oboru Dějiny české literatury a teorie literatury na FF UK, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 4. 9. 2008 
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