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Posudek na disertační práci Zlatiny Jeřábkové 

Západoevropské impulsy bulharského diabolismu 

(Pohled na bulharskou literaturu ve 20. letech XX. století) 

 

Téma a zadání 

Tématem posuzované práce je tvorba čtyřčlenné skupiny bulharských prozaiků, pro 

charakteristiku jejichž díla se užívá termínu diabolismus. Autorka se nejprve pokouší 

analyzovat sám termín diabolismus, a to jednak vsazením pojmu do kontextu bulharské a 

světové literatury, a pak také „na základě analýzy textů tradičně určovaných jako diabolistické 

prózy“ (s. 8). Na s. 58 pak své zadání specifikuje: „Cílem této práce není podat ucelený obraz 

diabolismu, nýbrž hledat důvody a opodstatnění pro užívání pojmu diabolismus v souvislosti 

s některými pracemi Minkova, Poljanova, Rajčeva a Mutafova a také pravděpodobné a 

prokazatelné impulsy pro vznik prózy, v níž je důraz kladen na ošklivost a pocity strachu, a to 

jak v cizím, tak i domácím prostředí.“ Už v samém takto formulovaném zadání vidím jistý 

problém: co vlastně hodlá autorka sledovat? Diabolismus jako jev nebo jako literární hnutí? 

Hodlá se zabývat čtyřmi autory a vysledovat u nich společné prvky, nebo naopak provede 

přehodnocení termínu, jeho redefinici a spolu s tím i přehodnotí postavení diabolismu? Jak 

vyplyne ze závěru, autorka se nakonec přiklonila k tomu, že se rozhodla „vymezit“ termín 

diabolismus. I když v textu své práce pracuje s početnou literaturou o diabolismu, odkazuje na 

ni a s mnoha autory i polemizuje, v závěru tvrdí, že problematika není dosud hlouběji 

prozkoumána. Možná tím míní český kontext. Svou práci autorka uzavírá slovy: „Závěry jsou 

ovšem v tuto chvíli spíše výsledky hlubší sondáže dosud nedostatečně prozkoumané 

problematiky, nežli systematickou teoretickou analýzou, která by měla být předmětem dalších 

studií.“ (s. 210) Zde je třeba říct, že je to škoda, že autorka svou práci uzavírá takto. 

Domnívám se totiž, že svou práci významně poškodila, když na onu „systematickou 

teoretickou analýzou“ rezignovala.  

 

Metodologie 

Na problémy by nás měla už na začátku připravit skutečnost, že v disertaci nenajdeme 

vymezení metodologie, kterou bude k sledované problematice přistupovat. Předkládaná 

disertační práce je metodologicky eklektická, což by samo o sobě nepředstavovalo problém, 

kdyby ovšem autorka dokázala svou metodu reflektovat, uvědomovala si její úskalí a 

dokázala zhodnotit její výhody. Autorka kombinuje a míchá dohromady vše možné – 

komparatistiku, problematiku studia recepce, sociologii publika, psychoanalýzu, dojde i na 
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darwinismus a dokonce i na teologickou problematiku. Se vším však autorka pracuje velmi 

bezstarostně a lehkomyslně. Používá pojmy a kategorie, aniž by se však zamyslela nad jejich 

významy. Např. od začátku užívá termín „fantastika“, aniž ovšem přesně vymezí, jak jej 

chápe. Záhy vysvitne, že se ztotožňuje s Todorovovým pojetím (ale zřejmě nikoliv proto, že 

by Todorova chápala jako metodologické východisko, nýbrž prostě proto, že zrovna Todorova 

si přečetla), ale nikde Todorovo pojetí termínu explicitně nespecifikuje. Takže až z toho, jak 

termín fantastika autorka užívá, pochopíme, že tím (pravděpodobně) míní veškeré ne-

realistické vyprávění.  

Už název práce naznačuje, že dominovat by měla komparatistická metoda. Autorka 

také skutečně srovnává - v podstatě vše se vším. Bohužel o tom, že by si komparatistickou 

metodologii osvojila, nemůže být ani řeč. V práci samé ani v autorčině metodě nenajdeme 

jediný doklad, že by tušila, že existují různé metody komparace. Autorka nerozlišuje mezi 

typologickou či genetickou komparací, nereflektuje metodologické otázky zkoumání recepce, 

ani že všechny tyto problémy jsou navzájem významově odstíněny. V českém kontextu 

existují práce, které se problematice věnují – autorce by se jistě mnohé vyjasnilo, kdyby si 

prostudovala třeba jen příspěvek Petra V. Zimy ve sborníku Národní literatura a 

komparatistika (Brno: Host 2009). Její metoda srovnávání je tak veskrze intuitivní, pocitová. 

Nejčastěji přitom pracuje s termíny „paralela“ a „analogie“ (viz kapitoly s profily 

sledovaných autorů), přičemž není jasné, zdali pojmy nějak významově odstiňuje, nebo s nimi 

pracuje jako se synonymy a střídá je jen proto, aby se neopakovala. Každopádně veškeré 

srovnávání provádí autorka velmi lehkomyslně (opět připomínám Zimu, který vypočítává 

podmínky pro metodologicky funkční komparaci typologickou i genetickou a následně obojí 

precizně demonstruje na příkladech), všímá si v podstatě jen povrchních podobností bez 

promyšlenější analýzy významové či poetické. 

 

Způsob práce 

Pokud se autorka pohybuje jen v bulharském kontextu, je třeba ocenit, že je dostatečně 

obeznámena s literaturou k tématu, orientuje se v problematice a dokáže se vůči bulharským 

badatelům kriticky vymezovat (viz kapitola 2.2). Jakmile se ale začne věnovat širším 

komparatistickým souvislostem, odhaluje se metodologická neujasněnost práce. Tak např. 

v kap. 2.3 zkoumá termín diabolismus „v západoevropském, americkém a ruském prostředí“. 

Smysl tohoto kroku mi poněkud uniká, zvláště pokud je diabolismus chápán jako bulharský 

fenomén. Autorka zde termín, který předtím vnímá jako cosi specificky bulharského a jehož 

významu a definice se snaží dopátrat,  rozšiřuje (nelogicky a dosti násilně) na obecné tvrzení, 
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že jde o povídky o ďáblovi. Své tvrzení zakládá na průzkumu slovníků, zdali v nich existuje 

termín diabolismus. Problém je v tom, že diabolismus má sice významy, jaké uvádí, ale 

autorka přece zkoumá diabolismus jako bulharský literární fenomén. Není tak jasné, co 

autorka vlastně sleduje – a proč? Zdali existuje slovo diabolismus v konkrétním jazyce? Zdali 

existuje daný literární proud mimo Bulharsko? Nebo zda existuje povědomí o bulharském 

diabolismu i za hranicemi? Nakonec autorka dojde k závěru (s. 32), že diabolismus má 

v různých jazycích shodné významy, ale k analýze, jak termín vznikl coby označení 

konkrétního literárního jevu v Bulharsku, se stejně nedostane. 

Za zásadní prohřešek proti zásadám psaní odborného textu považuji skutečnost, že 

autorka do práce zařadila rozsáhlé pasáže ryze kompilačního rázu (viz kapitoly 2.4, 

(v podstatě i 2.5), 2.6, 2.7 a 2.8, která vlastně jen opakuje či rozvádí, co bylo řečeno ve 2.4). 

Zde autorka zatěžuje svou práci rozsáhlými výkladovými pasážemi a odbočkami o světové 

literatuře. Jedná se ovšem toliko o přejímané informace a charakteristiky a autorčin osobní 

vklad zřejmě spočívá pouze ve schopnosti parafrázovat či citovat myšlenky jiných. 

Další metodou, jež se mi z hlediska odborné práce zdá nepřijatelná a kterou autorka 

užívá, je citátová koláž . Autorka s minimem uvozovacích vět řadí za sebou citát za citátem, 

většinou vytržené z kontextu a bez ohledu na metodologická východiska citovaných autorů a 

toho, jak oni sami ten který pojem užívají. Mnozí citovaní badatelé navíc pojednávají o 

problematice, která s tématem práce nemá nic společného. Záhy se vyjeví způsob, jakým 

autorka s citáty zachází: vnímá je jen jako „příhodná slova“ k tomu, o čem hovoří. Takže 

např. v textu najdeme asociativně řazené slepence citátů z Hrabáka, germanistky Fürstové - 

Fialové (přičemž u ní ani není s to správně uvést její jméno – srov. např. s. 54 a s. 87), 

Eliadeho, Kristevy, Hamana a odborníků na téma, které sleduje. Abychom uvedená slova 

srozumitelně demonstrovali na příkladu: v kapitole 3.1 na sebe navazují citace věnované 

problematice avantgardy, expresionismu a bulharského diabolismu. (Nechme pro tuto chvíli 

stranou, že avantgarda je tak mimořádně široký pojem, že není možné za sebou řadit výroky o 

avantgardě, aniž bychom reflektovali, jakým způsobem ten který autor daný termín užívá.) Do 

pasáže o expresionismu na s. 87 autorka klidně vloží citát z Hamana – když ale v citované 

práci ověříme, o čem to vlastně Haman hovoří, zjistíme, že se badatel pohybuje ve zcela 

odlišném kontextu tematickém i metodologickém – v pasáži v příručce Úvod do studia 

literatury a interpretace díla, v kapitole Estetično podává stručný přehled estetického myšlení 

a v citovaném výroku z s. 38 polemizuje s herními koncepcemi umění Huizingy, Finka a 

Rogera Cailloise. Takže citát je zcela vytržený z kontextu, neboť Haman hovoří o něčem 

zcela jiném (a navíc v rovině obecné teorie umění), než jak výrok užívá autorka disertace. 
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K tomu je třeba ještě připočíst, že citáty na sebe v podstatě nenavazují, jen jsou za sebou 

řazeny, a to ryze asociativně.   

 

Předkládaná práce také nevykazuje příliš vysokou pečlivost, pokud jde o 

bibliografický aparát. Autorka se pohybuje mimo zavedené normy (ČSN ISO 690, MLA, 

Chicago Manual of Style). Poznámky pod čarou jsou z bibliografického hlediska neúplné; 

chybí místo vydání a vydavatel, v několika případech se nám nedostane ani informace o 

straně. Strany jsou označovánu jednou „s.“, jednou „p.“ Některé parafráze nejsou ani 

odkazem vybaveny (např. parafráze Kneidela a Scholema na s. 52). V závěrečném 

bibliografickém soupisu autorka nejednotně uvádí místo vydání bez vydavatele nebo naopak 

vydavatele bez místa vydání. 

 

Závěrem tedy můžeme shrnout, že předkládaná práce neodpovídá požadavkům 

kladeným na odborný text. Autorka velmi lehkovážně a nepromyšleně pracuje s pojmy, práce 

nemá ujasněnou metodologii, ba přímo metodologické zásady pro komparativní analýzu 

ignoruje. Současně práce vykazuje vysokou míru nepečlivosti v bibliografii a poznámkovém 

aparátu. Autorčin způsob práce, postavený na kompilaci převzatých materiálů či pouhému 

volnému řazení citací autorit v oboru taktéž nelze považovat za standard pro disertaci, která 

by měla prezentovat výsledky autorčiny původní badatelské činnosti. 

 

Práci k obhajobě nedoporučuji. 
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