
Lucie Kroulíková: Kategorie výběru z hlediska kategorie autora a fáze geneze 

literárního procesu

Posudek vedoucího práce

ÚČLLV FF UK, Obor český jazyk a literatura, magisterské studium 

Předložená dipomová práce směřuje k teoretizujícímu řešení podstatné, produktivní, 

ale nutně vždy i vágně vymezitelné a stěží definovatelné kategorie výběru. Jde o kategorii 

svým způsobem antropologicky zaměřenou (obdobně jako třeba kategorie konce), která hraje 

v literárním procesu roli po celé škále od její doslovné realizace (co autor vybírá z hlediska 

tradičních pojmů typu „látka“ či „námět“) až po realizaci výrazně metaforickou.

Diplomantka prokázala schopnost pohybovat se v takto vágně vymezitelném prostoru 

se zaujetím a se smyslem pro volbu produktivních aspektů zkoumané problematiky. Ve 

výsledku je tudíž schopna nabídnout text, který problematiku zřetelně člení a produktivně 

vykládá dosavadní literárněteoretická řešení jednotlivých aspektů dané problematiky.

Lucie Kroulíková člení kategorii výběru (a procesů vybírání) v rámci geneze textu 

smysluplně na výběr autorův a na výběr autora. První skupina zahrnuje analýzu a výklad 

procesů vybírání z aktuálního světa, ale také z repertoáru výrazových prostředků a žánrových 

kategorií. Takto postavený výklad poskytuje soudobému stavu myšlení o literatuře mnohem 

funkčnější a analyticky koncipovanou oblast, jež je podložena zřetelnou terminologií, na 

rozdíl od psychologizujících tradičních kategorií „látky“, „materiálu“ či „námětu“ nebo 

autorského záměru. V tétou souvislosti je myslím cenné, že tvůrčí proces rozšiřuje autorka 

z oblasti autorské tvorby fikce i na záležitost překládání beletristických textů; zde nabízí 

jednak velice podnětný a čtivý materiál koncipovaný v duchu případových studií, jednak ale 

pootevírá problematiku skrze akt překládání i druhé straně komunikačního řetězce, tedy 

vnímateli. Druhá skupina se pak věnuje výběru a vybírání v rámci fungování literárního 

kánonu a kanonizovaných autorských jmen a děl.

Práce nabízí dle mého názoru velice pěknou rovnováhu mezi zřetelem teoretizujícím, 

směřujícícm k abstrakci a univerzalizaci, a mezi zohledněním konkrétního textového 

materiálu a dalších rysů literárního procesu. Proto si práce po celou dobu toku textu uchovává 

svoji čtivost a věcnost, jež veškeré teoretizace snáší „na zem“ a věnuje pozornosti i 

pragmatickým aspektům literárního života, jako je nakladatelská politika, komerční strategie a 

fungování autora a díla v rámci knižního trhu. Oceňuji i pestrost sekundární literatury, která 

přihlíží nejen k našemu kánonu teorie strukturalistické, ale také ke kognitivní lingvistice, 

psychologii, historiografii či translatologii. Tím, že jádrem referencí k sekundární literatuře je 



nicméně teorie Pražské školy a koncepty kompatibilní (Roland Barthes, Wolf Schmid), 

nepůsobí výsledná dikce dojmem těkání a heterogennosti. Ocenit je třeba i fakt, že autorka 

využívá i nepřeložené sekundární zdroje především z německé jazykové oblasti, díky čemuž 

nepůsobí ani její výběr relevantní literatury dojmem evidentním a čitelným v laciném slova 

smyslu.

Domnívám se, že jde o práci zralou, přínosnou jak zvoleným tématem, tak i způsobem 

jeho výkladu, navíc práci napsanou kultivovaně a živě. Proto tuto diplomovou práci rád a bez 

výhrad doporučuji k obhajobě.
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