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   Diplomová práce Pavlíny Rabochové je pokusem o vstup do snad 

nejnáročnější literárněvědné disciplíny – komparatistiky. Současná teorie 

„srovnávací literatury“ většinou zdůrazňuje kvalitativní rozdíl mezi paralelami 

ve srovnávaných literárních dílech a vlivy, jež se do srovnávaného díla 

promítají. Jedním ze způsobů jak tyto dva důrazy komparatistického srovnávání 

„harmonizovat“, je zkoumat skrze zjištěné paralely možnou průkaznost 

konkrétních vlivů, jak o tom hovoří podtitul práce. To pochopitelně není vždy 

snadné, a recenzovaná práce to částečně dokazuje, zatímco na druhé straně se 

diplomantce ve stanoveném cíli daří. (V tom se ostatně příliš neliší od ostatních 

komparatistických prací, včetně profesionálních.) Tento přístup ovšem vede 

k tomu, že práce leckdy působí jako dvě oddělená pásma, z nichž jedno je 

věnováno transcendentalismu (Emersonovi) a druhé „hnutí“ New Age. 

 

   Tím se ovšem dostáváme k té stránce diplomové práce, která, abstrahujeme-li 

od čistě komparatistické problematiky, vyvolává jen ty nejpozitivnější reakce. 

Diplomantka prokazuje mimořádně přesvědčivou znalost transcendentalismu, 

zejména pochopitelně Emersona, ale, v předem stanoveném rozsahu, i New Age 

a jejích projevů. Své znalosti dokáže prezentovat jasným a elegantním 

anglickým stylem, které jen místy narušují drobné překlepy anebo gramatické 

chyby, resp. záhady (do poslední kategorie záhad, alespoň pro mě, patří 

opakované uvádění slova „transcendentalism“ se členem určitým – jedná se o 

název příspěvku ze Stanford Encyclopedia of Philosophy /viz autorčinu 

bibliografii použité literatury na str.87/, kde je ovšem zmíněný pojem uváděn 

bez členu). 

 

   Na autorčině přístupu ke zkoumané problematice je mi sympatický i její postoj 

k „autoritám“. Na rozdíl od stále ještě přežívající „tradice“ brát pertraktovaného 

autora jako někoho, koho je třeba líčit pouze z jeho pozitivních stránek, resp. 

vydávat za ně i takové, jež jimi nejsou, Pavlína Rabochová přistupuje 

k Emersonovi i k fenoménu New Age velmi vyrovnaně a neváhá vyslovit (byť 

třeba i mimochodem, anebo zařazením kritických ohlasů) svůj rezervovaný, 

resp. kritický postoj k různým aspektům zkoumaných jevů. 

   Protože práce vykazuje velmi hluboký zájem diplomantky o literárněvědnou, i 

s tím spojenou filozofickou problematiku, a protože autorka dokáže mimo 

jakoukoliv pochybnost formulovat své argumenty kultivovanou angličtinou, 

doporučuji práci přijmout k obhajobě a ohodnotit známkou výborně. 
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