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Diplomantka zvolila téma výsostně kulturologické a od počátku je také jako kulturo-

logické precizovala. K předložené práci vedla dosti dlouhá cesta, díky řadě konzultací 

jsem mohl sledovat, do jaké šíře a hloubky diplomantka připravuje samotné vymezení 

tématu a jak promyšleně volí instrumentárium, kterým se jej zmocňuje. V textu je 

důkladná příprava patrna v suverénní lehkosti, s níž se autorka pohybuje po značně 

rozlehlém území, a v bezpečné volbě teoretických opor a dokladového materiálu. 

Jasně ji ukazuje už obrazová příloha předsazená před text, úctyhodný výkon fungující 

jako skutečná ouvertura. (Její funkce se neomezuje na nenásilné uvedení do tématu, 

autorka ji účinně využívá v následujícím textu.)    

 Předložená práce vychází ze dvou hypotéz: Lenost je logickým důsledkem 

práce. Lenost je motorem i prostorem kultury. Diplomantka si nejprve připravuje 

půdu důkladnou kulturněhistorickou rešerší. Osvědčuje při tom velmi solidní znalost 

reálií a především spolehlivé vědomí souvislostí a kontextů, svědčící o rozsahu pro-

studované literatury. Nejde přitom o rešerši „pasivní“, splnění povinnosti. Kulturně-

historické kapitoly jsou plné invence a díky tomu exponují téma komplexně a velmi 

plasticky. Jistě, s některými diplomantčinými interpretacemi by bylo možno polemi-

zovat, žádná z nich ale nejde dál, než kam sahá právo autora, a žádná z nich nestojí na 

omylu či deformaci výchozího materiálu. Pro dokladování sahá autorka velmi jistou 

rukou do materiálu několika uměleckých druhů. Citlivost, s níž respektuje uměleckou 

povahu svých příkladů, považuji za jedno z výrazných pozitiv posuzované práce (viz 

např. kap. 4.6.1 The Dude vs. Oblomov či interpretace Hogarthova grafického cyklu 

Industry and Idleness). To je ale jen jednou z mnoha faset pozitiva základního: Stu-

die Kristýny Holubové je svrchovaně múzická.  

Charakteristika múzičnosti se samozřejmě netýká jen nakládání s uměleckým 

materiálem a míry diplomantčiny citlivosti k němu, rozměr múzičnosti se může týkat 

i tvorby odborného textu. Začnu-li v této mnohovrstevnaté charakteristice od roz-

měru invence, musím konstatovat až marnotratné množství námětů, které autorka 

dále nerozvádí a nechává ve formě nápadu nebo precizuje jen pár větami. Není tu 

místo na obšírnější enumeraci, zmíním výběrově jen jeden, jehož si osobně zvláště 

cením: odhalení města jako prostoru lenosti. 



S múzičností souvisí i další atribut práce, který by snad bylo možno nazvat etic-

kým: Autorčino myšlení je přitažlivé nejen pro kreativitu a krystalickou čistotu svých 

operací, ale také pro nebývalou poctivost: Nad cestu není nikde nadřazen cíl a myš-

lenkové postupy k němu nejsou násilně vychylovány. Dopadne to, jak dopadne. Au-

torka zjevně neformulovala své hypotézy teprve poté, co je verifikovala, jak se často 

cynicky činí. Pro mne je jedním z nejcennějších závěrů práce interpretace faktu, že 

Oblomov nakonec z postele vstane, ve zjištění, „že mnohdy pouze věcem a jevům ne-

rozumíme a tak od nás dostávají zavádějící pojmenování.“ (s. 72) Plně se ztotožňuji 

s pascalovským závěrem práce a onu nebývalou poctivost připisuji k jejím výrazným 

pozitivům. 

Pod tímto konstatováním by se neměl vytratit fakt, že diplomantka soustředila 

velmi reprezentativní soubor teoretických konceptů, týkajících se práce a zahálky a 

analyzovala a interpretovala je způsobem, který dokládá další rozměr její kompetence 

k tématu. Studie je také v kontextu kvalifikačních prací, které jsme zvyklí posuzovat, 

neobvyklá atributem, pro nějž bych ji mohl jednoduše pojmenovat jako studii 

s názorem. Žádný subjektivismus, názor náležející k odbornému textu, podložený, 

argumentovaný.  

Konstatované atributy spolu s propracovaným metodologickým a teoretickým 

fundamentem zakládají ještě další podstatnou charakteristiku: Předložená práce je 

zřetelně autorská, původní. Rád konstatuji také nebývale vysokou jazykovou kulturu, 

bez níž by se konstatovaná pozitiva práce uplatňovala obtížně. Autorka má bezpečný 

cit pro kompozici a rytmus, atribut múzičnosti tak zahrnuje i literární zpracování.  

Souhrnně tak mohu diplomovou práci Kristýny Holubové Lenost, zahálka, ne-

činnost hodnotit jako zralou původní kulturologickou studii, která mimořádně ob-

tížné téma zvládla způsobem velmi inspirativním. Plně ji proto doporučuji 

k obhajobě. 
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