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Diplomantka se rozhodla vydat se na odborně dosud příliš neprobádané pole české 
poezie posledních patnácti let. K tomuto tématu existují stovky básnických sbírek (aniž by byl 
dostupný a asi i realizovatelný jejich kompletní soupis) a několik literárněhistorických či 
literárněkritických pokusů o uchopení tématu s nadhledem a v maximální šíři. Cílem práce 
bylo pokusit se na základě vybraného materiálového vzorku o nastínění jisté typologizační 
možnosti a o "hledání souvislostí", které by šly mimo či nad rámec autorského díla či 
skupinového nebo věkového členění. 

Pro poezie posledních 15 let je příznačné, že jí chybí vzájemná propojenost a 
rezonance: desítky autorů do ní vstupují, aniž by měly zmapovány díla svých souputníků. 
Také literárněkritická recepce je spíše sporadická a nahodilá. Chybí i povědomí o vlivových, 
kanonicky vnímaných autorech, ať už žijících, nebo těch z předchozích období. 

Na tomto neuspořádaném materiálovém poli se diplomantka pohybovala velice citlivě: 
neupadla ani do extrému evidence a pouhé popisnosti, ani do extrému roubování předem 
stanovené typologizační kategorizace na materiál, který se tomu poddá. Vybraný vzorek je 
vytvořen promyšleně a jde nad rámec evidentního výběru na základě věkových kritérií, počtu 
vydaných sbírek jednotlivými autory či kratšího časového výseku. Tato cesta autorce 
umožnila vidět jisté souvislosti mezi Šiktancem a Borkovcem, mezi Dvišem, Kasalem a 
Dynkou atp. Cílem práce neměla být úplnost zvoleného materiálu, a proto způsob kladení 
sond vnímám jako zdařilý a přesvědčivý. 

Diplomantka také nepodlehla svodu vybrat si některou z dosud načrtnutých 
typologizací a pouze ji ilustrovat či rozvíjet na širší materiál. Vychází důsledně z textů, které 
interpretuje, všímá si především jejich tematiky a poetiky; proto se nemusí opírat o životní 
fakta a osudy a nenutí se psát ucelené portréty či medailóny. Proto oceňuji i vyváženost mezi 
konkrétně textovým zřetelem a zřetelem zobecňujícím. A totéž platí i pro vyváženost stylu či 
slovníku: není to ani čirá esejistika, ale ani exaktní terminologie aplikovaná na materiál tak, 
aby se "vědecky" říkalo evidentní a banální pozorování. 

Práce je, domnívám se, dostatečným důkazem diplomantčiných interpretačních 
schopností, které jí umožňují nabídnout jako celek velice solidní literárněhistorickou práci, 
která se svou úrovní přirozeně řadí k dosavadním publikovaným pokusům o typologizaci 
současné české poezie. 

Práci rozhodně doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 27. 1. 2006 
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