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Jak již název práce napovídá, Filip Kádner čte zvolené texty Václava Havla 
v termínech literární fikce. Základní otázka, kterou si klade, by mohla znít zhruba takto: co se 
stane s politicky angažovanými texty v momentě, kdy odhlédneme od politického a 
společenského kontextu a začneme je číst jako literární texty, které nám vždy podsouvají 
významy tam, kde se tváří, že je odhalují. Aby mohl odkrývat způsob produkce jistých 
významů (či jinak řečeno rétoriku), využívá teorie fikčních světů (Doležel), a to zejména 
koncept autentifikace (performativ uzavřený do literárních textů), dále Palkovy alias 
Fideliovy analýzy řeči komunistické moci, kde si všímá především tematiky formalizovaného 
jazyka, a nakonec Barthesovy analýzy moderních mytologií. Kromě těchto textů velmi trefně 
odkazuje na texty Bílka a Bělohradského, a to zejména vzhledem ke konceptu spikleneckého 
čtení: význam textu tvoří metanarace bipolárního světa.  

Havlova Moc bezmocných tvoří základní materiál analýzy, kde autor detailním 
rozborem postupně vyzdvihuje určitou tematiku, jako i způsob jejího ustavení, zároveň však 
také ukazuje, na jakých předpokladech text Moci stojí. Tím základním předpokladem je 
záměna aktuální světa za svět fikční, či jinak řečeno jejich nerozlišitelnost. Autor velmi pěkně 
ukazuje, jakým způsobem si vypravěč Moci vytváří svého čtenáře, a jak v tomto pohybu 
dochází k formalizaci promluvy (tuhnutí řeči). Čtenář bývá zapomnětlivý, proto je třeba, aby 
za textem byla jednoduchá osnova nejlépe poskládána do binárních opozic. Tomuto tématu se 
věnuje v kapitole s názvem Opozice, kterou lze nejen vzhledem k rozsahu (je nejdelší z celé 
práce, čítá 18 stran), ale především s ohledem na přesvědčivost argumentace považovat za 
těžiště celé práce.  

Kromě načrtnutých témat jsem prozatím nechal stranou jednu otázku, která stála na 
počátku práce, a sice: jak a zda-li došlo k proměně Havlových politických textů po roce 1989? 
V tomto srovnání nešlo však o komparaci obsahu, ale o srovnávání „rétoriky“ projevu, či 
jinak řečeno o porovnávání formalizovaného jazyka: nešlo tedy o vlastní označující, ale o 
jejich syntaxi, o způsob jejich uspořádání. V tomto porovnávání bych nakonec viděl drobnou 
vadu práce, která je však zároveň pochopitelná vzhledem k rozsahu bakalářské práce a doby 
na její vypracování. V první kapitole, kde autor vypracovává základní teoretické instrumenty 
(nutno dodat že přesně), kde také analyzuje Moc… je jeho argumentace přesvědčivější než 
v kapitole druhé, kde se zabývá politickými projevy zejména v nové metanaraci terorismu. 
Ale toto je jen drobná připomínka, kterou bych mírně promítl do bodového ohodnocení, 
neboť práce je bezpečně zvládnuta, teoretický aparát bravurně prezentován, argumentace 
konzistentní s četnými autorskými postřehy. Drobnou vadou jsou chyby v grafické úpravě 
(přičítám na vrub závěrečnému chvatu, který je s psaním bakalářských prací vždy spojen),  
dále již zmíněná druhá kapitola, která by si zasloužila důslednější propracování.  

Na závěr bych dodal, že téma práce krystalizovalo víc jak dva roky, autor prokázal 
značný teoretický posun: tato práce osvědčuje jeho myšlenkovou samostatnost a originalitu. 

Navrhuji 45 bodů z 50 s 5 bodovou tolerancí podle průběhu obhajoby.  
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