
OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE ZUZANY MALÉ 
AUTENTICITA A SPORY O NI V ČESKÉM MYŠLENÍ 
O LITERA TDŘE 90. LET 20. STOLETÍ 
(Vypracoval PhDr. Petr Šrámek, PhD.) 

V diplomní práci se Zuzana Malá zaměřuje, slovy úvodu, na literární texty, které" vyšly po 

roce 1989 a které patři do tzv. nové vlny autentické literatury", a z teoretického hlediska 

zamýšlí "nastínit různé typy a odlišná pojetí autenticity a především zdůraznit 

mnohovýznamovost pojmu "; v tom smyslu už předem deklaruje, že si sama" neklade za cíl 

dospět kjednoznačnému řešení". 

Práce je rozdělena na devět kapitol (s Úvodem deset). Ve druhé, třetí a čtvrté (20 stran) 

se diplomantka soustředí na vymezení "autenticity": ptá se, co pojem vyjadřuje, dále co je 

filozofická autenticita a co autenticita literární. V páté analyzuje kritickou koncepci Jana 

Lopatky (7 s.). V šesté až deváté sleduje literární autenticitu v deníkové literatuře (12 s.), 

českou deníkovou literaturu po roce 1989 (20 s.), vypichuje spory o Ludvíka Vaculíka (7 s.) a 

práci uzavírá rekonstrukcí diskuse a sporů o autenticitu v několika vybraných časopisech v 

devadesátých letech, zhruba do roku 1997 (15 s.). 

Z kompozice práce je tedy zřejmé, že diplomantka má svůj přístup promyšlený: vyjít od 

stanovení pojmu autenticita (kap. 2-4) a přes konkrétní koncept na tomto pojmu založený 

(Lopatka, kap. 5) přejít k české deníkové literatuře po roce 1989 (kap. 7-8) ajejí reflexi (kap. 

9). Zdá se mi však, že je tento přístup promyšlený i v jiném smyslu, totiž že i něco, jedno zda 

vědomě či ne, zakrývá. Že víc předpokládá, než prezentuje. Snad je to jen dojem, proto 

prvním navrhovaným tématem pro obhajobu budiž série otázek: 1) Kde v práci je 

objasněn ten rychlý přechod od problematiky autenticity pouze k problematice deníku 

(postrádám úvahu o autentických žánrech, viz s. 21)? Kde se v podkapitole 7.1. píše i o 

memoárové literatuře, když je nadepsána jako "Deníková a memoárová literatura po roce 

1989".2) Je logické, že pátá kapitola (Iopatkovská) předchází kapitole šesté, jež pojednává o 

tématech "autor - recipient", tj. se vrací k problému teoretickému? 3) Proč je devátá kapitola, 

mapující diskuse devadesátých let, uvedena až za kapitolou osmou (vaculíkovskou), resp. 

proč ta není její součástí? (Po mém soudu se nejedná o otázky kladené Obsahu a Úvodu, ale 

směřují hloub ke struktuře práce.) 

Úvodní kapitoly, míněné jako teoretické podloží, jsou velmi zdařilé. Autenticita je zde 

nahlížena z hledisek filozofických i literárněteoretických, obeznámenost s literaturou, byť 

příležitostně pouze prostředkovanou, je plně dostačující - např. Heidegger, Gadamer, 

Derrida, de Man, Lacan, Eco, Genet, Lotman či Taylor, tedy míněny i sborníky Etika 

autonomie a autenticity nebo Autenticita a literatura. Avšak odkazy na M. Jungmanna či P. 

Janouška či J. Lopatku v těchto úvodních podkapitolách by se hodili spíše do pozdějších 



kapitol- ne že by právě zde a apriori neměli jejich hlasy zaznít, ale jsou jinak laděny a mj. se 

pak také vnucuje otázka, zda krom nich česká literární věda či estetika či filozofie tato témata 

šířeji sledovala či nikoli (srv. Patočka, Fischer, Navrátil, ale třeba i Chalupecký či Grossman, 

když už posléze v práci přijdou ke slovu Mukařovský či Doležel). Vážněji míněnou výhradou 

je to, že snad mohla být větší pozornost věnována filozofii existence (v českém prostředí 

monografické číslo Listů či nedávné téma v České literatuře, monografie Papouškova ad.). 

Čímž už tedy navrhuji druhé téma k ústní prezentaci: jakým směrem by se mohli a museli 

ubírat úvahy na téma "autenticita v české existencialistické literatuře" - de facto téma, kde 

jsou oba pojmy v pohybu. Připojuji konkrétnější postřeh: je vynikající, že se autorka rozhodla 

(s. 3) sledovat výskyty slova "autenticita" v lexikálním archivu ÚJČAV -leč není nevyužitou 

příležitostí, že se s obdobím 1818-1850 autorka vyrovná na třech řádcích sdělením, že lze 

nalézt" několik dokladů na použití slova autenticita i ve smyslu správnosti, či přesnoti (např. 

výkladu), tedy použití, která se v pozdějších letech již neobjevují"; že období 1850-1900 

naopak nezmifluje; a že v první polovině 20. století se pojmu užívá "především ve smyslu 

hodnověrnosti" - tím vším se přece závěry vztahující se k 60. letúm 20. století poněkud 

znehodnocují. Nebo se mýlím? 

Co se týče Lopatky, klade si autorka závažné otázky. Ale bylo by věcí spíše textového 

dokazování, zda lze souhlasit s některými jejími výroky ("Jan Lopatka zakládá čtení textu na 

objektivní popisné analýze, do které ovšem ve svých pozdějších kritikách vnáší subjektivní 

názory", s. 26; a také není-li Lopatka "kritik jasně vysledovatelných kritérií a hodnot", proč 

nenásleduje podrobná analýza pojmu "autenticita", "deník", "outsider"?, s. 29; apod.). Stran 

lopatkovské kapitoly se mi pro obhajobu zdá vhodné pohovořit o tom, zda by nebylo 

případnější lišit deníky (ve vlastním slova smyslu) a deníkovou literaturu (napodobující 

deníky), zda by nás to vedlo dál, či naopak zavádělo na scestí. V obecné rovině proti celku 

úvah nenamítám nic; závěr mi však přijde jako zcela nedostatečný: "i když jsou některé 

[Lopatkovy J názory často problematické, nepřestávají být inspirací k diskusím a polemikám" 

- tady se spíše a pouze připravuje prostor pro závěrečné kapitoly (podobně s. 21 a 22). A 

ještě mě zajímá, zda je obhajitelné a textově doložitelné tvrzení, že Lopatka "zbrojí proti 

jakékoli estetické funkci, proti literatuře jako umění" - znamená snad představa literatury 

"vně syžetu" cestu proti umění vůbec? 

Už jsem naznačil, že mám určité pochybnosti o kapitole šesté, znamenající v práci 

přechod od autenticity k problematice deníkú. Z hlediska celkové struktury je to vskutku 

kruciální místo: proč se ale diplomantka rozhodla jen pro sledování "autora" a "recipienta"? 

Nenabízelo by se spíše pojednat o deníku jako žánru? Nevnucuj i, že jím je, ale autorku by 

odpověď nebo spíš odpovídání na takto formulovanou otázku vyvedla z opakujících se a 

někdy redundantních úvah, jak je to s autenticitou. A můžu se zeptat jinak: nejsou tyto 

hraniční roviny literatury jako deník skvělou příležitostí otestovat si, co v které době je za 



literaturu považováno a co ne, de facto nezodpovídá se tu příměji otázka, co je literatura a co 

není? V tomto ohledu tedy považuji kapitolu za poněkud nevyužitou příležitost. Tedy téma 

čtvrté. 

V kapitole sedmé až deváté diplomantka osvědčuje schopnost bez jakýchkoli problémů 

nastínit přehled českých deníkových textů, seznamovat s jednotlivými díly Qaká jsou však 

kritéria výběru?), propojovat své interpretace - žánrově mnohdy až výborné minirecenze - se 

sekundární literaturou. Rozpaky - i vzhledem k vybudovanému teoretickému zázemí - budí 

občasné paušalizující výroky, např. o Petru Královi: "Zdá se ale, že tyto poetické záznamy 

pocitů a především dějů okolo jsou až násilně korigovány úsporností výrazu ", "výsledný 

pocit z knihy je ale snaha o uměleckost, postrádající jakýkoli prožitek" - což má však ke 

Královu výroku "nepíšu realitu" poměrně dost daleko (s. 50). Sledovat určité období 

z hlediska literárních polemik a debat osobně považuji za skvělou literárněhistorickou 

možnost, jak zmapovat určité období, snad je to i jedna z cest dnes pociťované krize dějin, 

dějin v čase po dějinách etc. (Dovedeno k dokonalosti by to bylo, kdyby diplomantka nabídla 

řekněme genologický soupis sporů o autenticitu daného období.) 

Z drobností. Za ne zcela vyhovující považuji způsob citování: v textu užitý způsob 

"autor - rok vydání" neodpovídá způsobu zpracování bibliografie, na niž odkazuje; často 

nejsou uváděny u citací paginy (namátkou s. 12, pozn. 8; s. 13 Bachtin, s. 19, pozn l5s. 20, 

pozn 18; s. 23, pozn. 19; s. 30 není uvedeno české vydání Robbe-Grilletových esejů; chybí 

odkaz na Ciesler 2004, ke s. 48). - Konkrétnější a pozornější by mohla být autorka i u 

zobeci'tujících výroků, přečasté jsou všeobecné podměty (např. "Množí se názory", s. 10; 

"složitou sémantiku si mnozí uživatelé vůbec neuvědomují", s. 2; "Autenticita [ .. J bývá 

obvykle definována", s. 4; či "Mnoho kritiků (především Pavel Janoušek)", s. 50; ajen na s. 

9: "Literární kritika začala hodnotit", "Dělo se tak mnohdy na úkor", "ohradilo [sej na 

stránkách literárních časopisů mnoho literárních vědců ", " V literárním diskurzu bývá někdy 

odlišována"). - Strana 7 nemá konec, končí v půli věty. - Ladislav Klíma má být zřejmě 

Ivanem (s. 32), opakovaně je uváděn Jiří Ciesler místo Cieslar. - Nechtěný úsměv vzbuzují 

formulace typu: " V počátku se ocitáme ve studentském deníku, kde si své místo našly první 

nejistoty dospívání i první lásky", s. 48; "Některé zápisky jsou zaznamenány jen stručně, aby 

byly v následujících zápiscích rozvedeny", s. 49). - Občasné, nikoli výjimečné překlepy bych 

nevyčítal. 

Vedeno k závěru: práce je to zdařilá ve zvoleném tématu, metodě i slovníku. 

Diplomantka uvažuje samostatně, jasně a s jazykovou jistotou. Mou povinností bylo poukázat 

na místa sporná, tedy určená k ústní obhajobě. Přesto (i proto) práci Zuzany Malé doporučuji 

k obhajobě a za výchozí známku navrhuji "velmi dobře". 

V Praze 23. 1. 2006 


