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Práce D. Berackové se zaměřuje na jeden z podstatných problémů neJen české 

literatury, ale české kultury vůbec, totiž na problematiku nejasných počátků diskurzu české 

avantgardy, který se vynořuje z ne příliš přehledného dobového mluvení o expresionismu a o 

dalších uměleckých impulsech modemy počátku 20. století. 

Beracková si pro průzkum diskursivního terénu nejprve vymezuje pojem rekonstrukce 

a deklaruje zájem o rekonstruování míst dotyku dobových diskurzů. Opírá se přitom o studie 

Hansena Lowe, který se ve svých textech pokouší rekonstruovat polemický dialog mezi 

analytickou a syntetickou avantgardou. Tato dichotomie spolu s dynamizujícím nástrojem 

rekonstrukce umožňují Berackové podle mého názoru produktivní zkoumání diskurzů 

v kontextu české modemy od konce 19. století a prvních desetiletí století dvacátého. Tato 

pozorování pak spějí k postižení paradigmatického zlomu reprezentovaného Almanachem na 

rok 1914. 

Metoda D. Berackové je sympatická především v tom, že v ní nejde o postižení 

nějakého iluzivního, pevného rozvrhu dobových diskurzů, ale je zaměřena především na 

momenty dynamické, reprezentované střetem a vzájemným pohybem. Autorka prokazuje 

v celém svém textu erudovanost, bezpečnou faktickou znalost tématu i schopnost citlivé 

interpretace dobového materiálu. Přesvědčivá je i její schopnost teoretického myšlení a 

dostatečně jemné analýzy dobové řeči v prostředí mnohdy konfúzním a často převrstvovaném 

nejrůznějšími významovými poli. Beracková správně pochopila, že při koncipování celé práce 

hrozí nebezpečí zahlcení zkoumaného prostoru množstvím materiálu, proto si vymezila jasný 

půdorys bádání a soustředila se na omezený počet jevů. 



Pokud bych měl položit nějakou problémovou otázku do případné diskuze, pak by 

snad stálo za úvahu zamyslet se nad samotným termínem rekonstrukce, který hraje 

v předkládané práci podstatnou roli. Zdá se mi, že rekonstrukce připadá v úvahu tam, kde lze 

předpokládat původní existenci nějakého pevného tvaru, což u tak "tekutého" média, jakým je 

diskurz, není dobře představitelné. Možná tedy není ani úplně možné odstranit původní 

konfúznost, která stojí na počátku autorčina tázání a dospět k nějakému pojmově čistému 

srozumění. Ostatně autorka během svých analýz nijak zásadně toto rekonstruktivně pojmové 

projasnění neakcentuje. Uvědomila si asi totiž, že neexistuje žádný nevinný" subjekt v podobě 

autorky a objektivní svět, který by se vydával jejímu pozorování. Autorka přece vstupuje do 

dobových diskurzů a zároveň je jimi zasahována. Zkoumaný svět zdánlivě vzdálený se 

vlamuje do její skutečnosti a ovlivňuje její vlastní mluvení. Možná můžeme očekávat jen další 

konstrukt. 

Jinými slovy, spíše než rekonstrukci očekával jsem tedy i já konstrukci, která bude 

reprezentovat stavbu subjektivního světa ve střetu se stopami nějakých minulých estetických a 

ideových představ, ve střetu s řečí, která je už zdánlivě mrtvá. Očekával jsem, zda tento 

konstrukt bude pro mne užitečný, produktivní a inspirativní, nebo nikoliv. Po přečtení práce 

D. Berackové nepochybuji ani vteřinu o tom, že autorka napsala text, který je inspirativní 

nepochybně nikoliv jenom pro mne, ale pro celou zainteresovanou část badatelské obce. 

Beracková se představila jako zralá badatelka schopná samostatné výzkumné práce. Dokáže 

pracovat s materiálem, uvážlivě ho rozvrhovat i nad ním teoreticky přemýšlet. Ponechávám 

stranou gramatickou podobu práce, k níž nejsem schopen se vyjadřovat, nicméně při čtení 

mne nic nerušilo. Domnívám se, že D. Beracková si na základě předložené práce jednoznačně 

zaslouží, aby jí byl přiznán titul Ph.D. 
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