
 

 

 

Oponentský posudek bakalá řské práce Lenky Buberlové 

„Stávání se jiným jakožto hledání východiska v text u Franze Kafky 

Zpráva pro jistou Akademii“ 

 

 

 

 

V poslední větě své práce autorka říká: „opičák je živoucí únikovou linií sebe sama“. 

Toto konstatování považuji za klíčové resumé celé práce a bez něho by autorčiny 

úvahy nebyly zcela dotažené. V tomto konstatování autorka shrnuje (na základě 

předchozí systematické analýzy), že pohyb „stávání se“ není jen jakousi hranicí mezi 

„opičákem“ a „bývalým opičákem“, ale že je to proces neustálé transformace, který 

byl přítomný jak v „a-historické“ minulosti zvířete, tak v „historické“ současnosti či 

budoucnosti bývalého zvířete. Opičák se tedy nestal člověkem, ale personifikací 

„únikové linie“. Úniky se proměňují, neboť jsou neseny proudem „stávání se“. Stávání 

se jiným neznamená proměnu v člověka, neboť tam bychom mohli spíš možná 

nelogicky, ale kulturologicky správně mluvit o stávání se stejným (což je moje otázka 

pro autorku - zda tento význam nelze v Kafkově povídce též najít), ale neohraničenou 

procesuálnost, která není usazena, jako opičák dle slov Kafky není zcela lidsky 

usazen, neboť to z různých důvodů není možné (z důvodů fyziologických i z důvodu 

opičákovy jizvy po klíčovém zranění, které představuje přelomový moment 

transformace a zároveň „vchlípeninu“ jiného do stejného či stejného do jiného). 

Nejde o tradiční, kvazi-mytologický střet kultury a přírody. Jde o koncepci 

procesuálnosti „stávání se“ či „únikové linie“, která je u Kafky přítomná a která 

představuje rozchod s dřívějšími koncepcemi subjektu či individuality. Subjekt zde 

není charakterizován nějakými esenciálními opěrnými body (myšlení, svoboda atd.), 

ale proměnlivostí svého jedinečného umístění uvnitř sváru „sil“. Opičák v procesu 

transformace kombinuje dřívější momentkovost s pozdějším „děním“. Autorčin důraz 

na motiv stopy a tělesné angažovanosti v procesu transformace je také zcela na 

místě (právě tělo je „produktem náhody“ - str.41). Autorka též polemizuje s 



představou, že Kafka popisuje disciplinované tělo a zdůrazňuje, že jde spíš o proces 

jakéhosi oživování těla, o jeho vstup do „dění“. Autorčina interpretace textu je velmi 

podnětná a obsahuje mimořádně mnoho dalších možností analýzy. Na straně 45 

jsem našel drobný rozpor (podle mého mínění), který spojuje stávání se s 

„nekonečným teď a nyní“ (což by asi byla spíše charakteristika „zvířecího“ elementu, 

který jinak hraje roli částečně kontrastní metafory k procesu „stávání se“, jímž „žije“ 

bývalý opičák). Nicméně tento možný rozpor vysvětluje a relativizuje záhy uvedený 

citát z Deleuze („je to intenziv čili nečasovost, nikoli chvíle, nýbrž dění“) a v 

neposlední řadě i další průběh autorčiny stati. V rámci celé bakalářské práce jsem 

nenašel výraznější nedostatky či rozpory. Naopak považuji text Buberlové za 

nadstandardní myšlenkovou syntézu dílčích pluralitních rozborů. Proto navrhuji 

hodnocení známkou výborně. 
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