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Za otázkou, zda a do jaké míry je nějaké dílo autobiografické, se zpravidla skrývá 
otázka jiná, závažnější a složitější: jaký je vztah tohoto díla a skutečnosti, k níž se vztahuje, o 
níž vypovídá, tedy autorova života, jakáje míra jeho autentičnosti, věrohodnosti, pravdivosti 
(a tím se také nastoluje otázka, co je vlastně v umění pravdivé). 

Je záslužné a svým způsobem i odvážné, že se Petra Šoubová podobného námětu 
chopila. Za výchozí textový materiál si zvolila dílo chilského spisovatele Luise Sepúlvedy 
(1949), konkretně dvě jeho prózy - Svět na konci světa (Mundo del fin del mundo, 1989) a 
Patagonský expres (Patagonia expres, 1995). 

Nejprve se pokusila vymezit sám koncept autobiografie. Stručně nastiňuje její vývoj 
v evropském a latinskoamerickém písemnictví, dále na základě několika teoretických prací 
stanoví kriteria, podle nichž je možné ten který text pokládat za autobiografický. Představuje 
jeho různé formy - vlastní autobiografie, deník, memoáry, autobiografický román. Správně 
pochopila, že základem těchto vymezení je jisté pnutí mezi dvěma póly, které někdy nazývá 
literatura dokumentární a umělecká, jindy dokument a fikce. Oceňuji důkladnost, s níž se 
studentka pokusila konfrontovat náhledy různých teoretiků, ale je možné, že si právě onou 
snahou o náhled z více perspektiv zkomplikovala práci. Např. normativní teze Philippa 
Lejeuna, kterým věnuje značnou pozornost (a které, jak uvádí, on sám později korigoval) jsou 
někdy spíše zavádějící, než že by problém osvětlovaly (třeba jeho tvrzení, že totožnost jména 
autora se jménem některé z jeho postav vylučuje fikci - str. 20; napadá mě Donoso, Sábato, 
Vargas Llosa, Unamuno, Marías ajistě mnoho dalších, kteří to vyvracejí). Naopak jádro 
problému osvětlují některé spíše letmo zmíněné názory (někdy není příliš jasné, kdo je jejich 
původcem, nebo odkud jsou převzaty): Paul de Man (?) o hře pravdy se lží, rozuměj fikcí, 
imaginací, str. 16; Silvia Adela Kohan o nemožnosti vytvořit kopii lidského života, str. 26-
28; 1. L. Borges o významu vyprávění a psaní, str. 27; George Sand o důležitosti smyšlenky, 
str. 28. 

Vlastnímu tématu jsou věnovány kapitoly třetí a čtvrtá. V třetí kapitole, jak autorka 
předem podotýká, chce nejprve předložit fakta ze spisovatelova života, o nichž se dozvěděla 
z jiných pramenů než ze Sepúlvedova díla, a pak je konfrontovat s jeho texty. To je záměr 
těžko realizovatelný, poněvadž život každého jedince, tudíž také spisovatelův, nabízí 
nepřeberné množství údajů, dat, událostí a bylo by nemožné bez znalosti jeho textů vybrat ty, 
které pro posouzení díla budou relevantní. Proto také se v celé kapitole obě roviny neustále 
prostupují. Pro výběr určitých tematických okruhů jsou určující prameny pojednávající o 
spisovatelových životních osudech, názorech, aktivitách, pro jiné samo dílo nebo alespoň 
odkazy na ně. V celku se Petře Šoubové podařilo představit klíčové události autorova života, 
jeho názory a hodnotový žebříček. Ke škodě je jistá chaotičnost a nesoustavnost výkladu, 
těkání od poukazů na holá fakta k hodnotícím soudům (jeden příklad za všechny - výrok o 
Patagonském expresu na str. 47 dole), dále nepřesnost citací, odkazll, datací, uvádění titulů 



jednou česky jindy španělsky, bez chronologie (kterou nenahradí "vlepená" tabulka soupisu 
děl na str. 47), neurčení žánru u citovaných děl atd. 

Za nejzdařilejší pokládám čtvrtou kapitolu, kde se diplomandka zabývá 
autobiografickými postupy v již zmíněných dvou románech. Podkapitoly věnované formám 
autobiografie, prostředkům pro navození autentičnosti vyprávění, pojetí prostoru a času, a 
pomezí dokumentu a fikce předkládají soustavný výklad podstatných rysů Sepúlvedových 
próz ajejich oscilace mezi vyprávěním a svědectvím, fikcí a dokumentem. Za zvlášť přínosné 
pokládám pasáže o smyslu cesty, exilu, hledání kořenů; prostupování různých časů a prostorů, 
o dvojí Patagonii a o narušení stereotypního obrazu této části Chile jako konce světa. Je 
pravda, že i zde se projevuje určitá nedůslednost (např. v žánrových charakteristikách obou 
děl- Patagonský expres je uváděn jednou jako cestopis, podruhé jako životopisný román
cestopis, potřetí pouze jako román, Svět na konci světa jako román a jindy jako investigativní 
(?)román). Za větší problém však pokládám, že v případě Patagonského expresu autorka 
pracuje pouze s českým překladem J. Mattuše (a přitom se zabývá také jazykem díla, str. 54-
55), aniž by to nějak zdůvodnila, zatímco u Světa na konci světa je výchozím textem 
španělský originál, který v citátech sama překládá (což je plně v souladu s požadavky na 
diplomové práce) .. 

Výstižný je také závěr práce (až na opakující se pojetí fikce jako něčeho "navíc", jako 
záležitosti stylu, estetizace dokumentu, str. 69, konec prvního odstavce; něco podobného se 
objevuje i dřív - na str. 64 tvrzení, že autor chce sdělit své poselství a proto ho "zabalí" do 
fikce). 

Na škodu zajímavé a v mnoha ohledech přínosné práce, na nížje patrné studentčino 
osobní zaujetí zvoleným tématem, je již zmíněná menší kázeň v uvádění základních dat, 
v bibliografických odkazech. Možná to je dáno přemírou internetových zdrojů, ale čtenář se 
mnohdy opravdu jen těžko dobírá věrohodné informace. Příliš nepomáhá ani závěrečná 
bibliografie: není zřejmé, podle jakého kriteria jsou autoři řazeni, proč v ní chybí primární 
literatura .. Orientaci v práci ztěžuje způsob uvádění citátů (bez uvozovek, bez odsazení, 
kurzívou) a chybějící odkazy na stránky v Obsahu práce. Také formulační úroveň ajazyková 
správnost mají kolísavou kvalitu. 

Přes tyto výhrady se domnívám, že diplomová práce Petry Šoubové odpovídá 
požadavkům kladeným na diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. 
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