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                                         Posudek diplomové práce 
                                                Martina Štefla 
                    The Aesthetics and Short Prose of D. H. Lawrence 
 
   Práce Martina Štefla je podle mého názoru mimořádně zdařilá, přesahuje běžnou úroveň 
magisterských diplomových prací a představuje velice hodnotný a originální příspěvek k 
poznání díla D. H.Lawrence. K vysoce pozitivnímu hodnocení práce mne vedou následující 
důvody: 
  1) Práce má důkladně promyšlenou výstavbu spočívající v triptychu „jazyk, vědění, 
osobnost“ ( language, knowledge, self). Tato trojdílná struktura tvoří vzácně harmonický 
celek, neboť jednotlivé části tohoto triptychu jsou provázané. Struktura práce připomíná 
uměleckou kompozici, v níž každá část má své přesné místo a význam.  
   2) Martinovi Šteflovi se podařilo pozoruhodným způsobem propojit citlivou literární 
analýzu a hodnocení s teorií. Jeho práce je na pomezí detailní literární analýzy (close 
reading), estetiky, filosofie a literární teorie. Velice oceňuji to, že přes zřejmou teoretickou a 
filosofickou erudici autora, zůstává jeho oko upřeno na umělecké dílo. Teorie je v jeho práci 
nástrojem poznání uměleckého díla, je vždy funkční, nikdy v práci nejde o mechanickou 
aplikaci určitých teoretických postulátů na živý organismus uměleckého textu. Toto organické 
propojení teorie a analýzy je vzácné koření. Teorie v práci Martina Štefla pomáhá k poznání 
uměleckého díla, zároveň se konfrontací s uměleckým díle obohacuje. To je zvláště cenné 
z metodologické hlediska: empirický materiál určuje metodu či, lépe řečeno, metoda vyrůstá 
organicky ze zkoumaného jevu. Protože zkoumaným jevem jsou krátké prózy D. H. 
Lawrence, je význam takového organického spojení teorie a analýzy zřejmý. 
    3) Přestože práce je ve všech třech hlavních kapitolách přesně zacílena na krátké prózy D. 
H. Lawrence, obsahuje důležité, mnohdy velice inspirující přesahy. Například v kapitole o 
jazyce autor přesně a zajímavě pojednává o specifických aspektech řeči D. H. Lawrence, 
zároveň se ale dotýká tak zásadního filosofického tématu, jakým je vztah řeči a myšlení (a 
řeči a cítění). Tento přesah od konkrétní analýzy básnické řeči D. H. Lawrence k otázce 
hranic lidské řeči, je neobyčejně cenný a přiměje čtenáře přemýšlet znovu a jinak jak o 
Lawrenceovi, tak o Wittgensteinovi. Neméně závažné a inspirující jsou autorovy komentáře o 
Lawrenceově řeči inspirované současnou performativní lingvistikou, především Austinem. 
Autorovy komentáře o paradoxu řeči (s.12-13) je radost číst, navíc jsou velmi podnětné. Tyto 
komentáře mohou podnítit zajímavou debatu o vztahu „verbálního“ a „neverbálního“ myšlení 
a cítění. Už samo vědomí, že při verbálním přenosu každé informace dochází či může 
docházet k podstatným deformacím, že však zároveň je tato verbalizce myšlení a cítění 
nezbytná pro lidskou komunikaci, je cenné a dotýká se věcí vskutku podstatných. Neméně 
pozoruhodné jsou autorovy komentáře o „schématickém efektu řeči“ (schematic effect of 
language) na s. 18-19, o rozdílu mezi „showing“ a „telling“, o vyjádřitelnosti a 
nevyjádřitelnosti a podobně. Všechny tyto komentáře jsou přímo relevantní k Lawrenceovi, 
zároveň mají obecný přesah. Toto neustálé přesahování konkrétního a obecného, analytického 
a teoretického prostupuje celou prací a tvoří podstatu její metody.  
     4) Neméně zajímavá je kapitola o vědění, zvláště pak autorovy úvahy o vztahy vědění a 
prostoru. Význam fyzického prostoru v prózách D. H. Lawrence je zřejmý, ale způsob, jakým 
o tomto vztahu uvažuje Martin Štefl, je opět originální. Vysoce cením jeho „principium 
iundividuationis“ (s. 37),  který spojuje kapitolu o řeči a kapitolou o poznání a opět umožňuje 
autorovi proniknout k hlubinným a podstatným jevům Lawrenceova estetického myšlení. 
Funkce místa či prostoru (space) je v něm vskutku určující.  
    V této kapitole velmi jemně a originálně pracuje Martin Štefl s Foucaultovým pojmem 
„jiného prostoru“(heterotopie). Obohacuje jej o Bachelardovu poetiku prostoru a o Vi-Fu 
Tuanovy úvahy o prostoru a místě (Topophilia), což je z hlediska zaměření práce velmi 
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patřičné a prospěšné. Za mimořádně zdařilé pokládám kapitoly 3. 1. (The Topology of 
Knowledge), 3. 2. (The Garden) a 3. 3. (Homecoming).  Analýzy a komentáře povídek The 
Shades of Spring a The Shadow in the Rose Garden pokládám za objevné. 
    5) Vysokou úroveň práce stvrzuje i závěrečná kapitola On Knowledge. Autor v ní 
organicky navazuje na předchozí dva díly práce a podkapitoly 4. 1. (The Rhythm of the Self)  
a 4. 3. (The Landscape of the Self) patří spolu s analýzou vztahu poznání a prostoru 
k vrcholům celé práce. 
 
  Závěr: Práce Martina Štefla patří k tomu nejlepšímu, co bylo u nás o Lawrenceovi napsáno. 
Přináší zatím nejucelenější pohled na Lawrenceovo básnicko-filosofické myšlení, nabízí nové 
a originální interpretace Lawrenceových krátkých próz, je metodologicky vyzrálá a důsledná. 
Lze ji, mimo jiné, pokládat za velmi cenný příspěvek ke zkoumání modernistického 
literárního prostoru. Vzhledem k tomu, že tento pojem je pro anglické literární modernisty 
určující, bylo by logické, kdyby Martin Štefl v těchto výzkumných výpravách pokračoval a 
rozšířil svá zkoumání jednak na Lawrenceovy stěžejní romány a na díla ostatních britských 
(případně jiných evropských) modernistů.  
    Zároveň doporučují komisi pro státní magisterské zkoušky, aby práci navrhla (podle 
daných možností) na zvláštní ocenění za vynikající diplomovou práci v oboru anglická 
literatura a uvážila možnost publikace této práce (v příslušném formátu a po případných 
redakčních úpravách).  
   Doporučuji práci k veřejné obhajobě a jednoznačně navrhuji hodnocení výborně. 
 
V Praze 15. 5. 2011 
 
Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc        
 


