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Diplomová práce Adama Rašky patří k těm, jež se výrazně odlišují od standardu kvalifikačních 

prací pojetím tématu a způsobem jeho zpracování. Toto konstatování jí samo o sobě nepřidává na 

hodnotě, ale ani na ní neubírá. Záleží tu jako vždy na kvalitě provedení. V čem tuto nekonvenčnost 

spatřuji? 

V tématu samotném jistě nikoli, neboť sledování toho, jak se různí autoři vyrovnávají se základními 

mezilidskými vztahy patří k tématům poměrně běžným. Nadstandardní je však osobní nasazení, 

s nímž diplomant ke zvolenému tématu přistupuje; je evidentní, že literární interpretace pro něho 

není cílem, nýbrž nástrojem k promýšlení vztahu otce a syna v rovině žité reality; tato interpretace 

je opřena o důvěru v to, že literatura dokáže člověku pro toto promýšlení poskytnout cenné impulsy. 

Z toho pak vyplývá i netradiční forma zpracování. Tou nemyslím jen beletristicky pojaté dialogy, 

prostupující celou prací, a zachycující (patrně na základě diplomantových vlastních zkušeností) 

podoby otcovsko-synovských vztahů v současnosti, nýbrž také esejističnost hlavního textu, dávající 

před systematickou analýzou zvolených děl přednost jejich subjektivně zaujaté interpretaci. 

Takovýto přístup má bezesporu své přednosti i limity; vzhledem k tomu, že jde o posluchače 

učitelsky zaměřeného studia, považuji zvolený přístup za přínosný, neboť dokládá jeho schopnost 

zaujmout k literatuře vyhraněný osobní postoj a vytvořit na základě komunikace s literárními díly 

vlastní kreaci variaci, což jsou bezesporu důležité kompetence pro moderně pojatou literární výuku. 

O volbě konkrétních titulů by samozřejmě bylo možno (tak jako ve všech podobných případech) 

vést diskusi; místo děl autorem zvolených by mu bylo možno nabízet nepřeberné množství jiných, 

podle názoru posuzovatele pro dané téma reprezentativnějších, či umělecky zásadnějších. Tuto 

potenciální diskusi však v daném případě – tj. u práce psané s tak značným osobním nasazením  - 

považuji za zcela bezúčelnou. Autor si vybral tituly, jaké si vybral, a na oponentovi je, aby 

posoudil, do jaké míry se mu podařilo na nich ukázat různé podoby otcovsko – synovské vazby. 

Výsledek se mi jeví jako přesvědčivý; z analýzy zřetelně a přitom bez jakéhokoli násilí na 

interpretovaných textech vyplývá, jak velmi se v průběhu 20. století změnil ideál otcovství, přičemž 

jde evidentně o proces dosud probíhající. Raškův pohled je přitom i pohledem generačním; ukazuje, 

že pro dnešní mladé lidi, vyrostlé v (ultra)liberální společnosti, není otcovská autorita jevem 

jednoznačně zavrženíhodným;  opírá-li se o neformální zdroje, může sloužit jako důležitý opěrný 

bod v chaosu měnícího se světa. Touto změněnou optikou se i taková klasika, jako je Šrámkův 

Stříbrný vítr překvapivě může jevit jinak než dosud: podle Rašky není Jeníkova revolta hodnotou 

sama o sobě, nýbrž až vzhledem k svému cíli – dosažení skutečné dospělosti. A ta znamená také 

smíření s otcem. Rovněž slavný Kerouackův román nevnímá Raška jako jednoznačnou adoraci 

volnosti – ta je v jeho pohledu také synonymem bezradnosti – a prázdnoty po otci. 



Zmíněné příklady dokládají, že autor diplomové práce - navzdory deklarované subjektivitě - 

rozhodně netíhne k černobílému vidění, což považuji za jeden z hlavních kladů jeho práce. 

Nejpatrnější je to v jeho interpretaci Katajevova Syna pluku, jež nesklouzává ani k mechanickému 

odsudku, ani ke shovívavé nadřazenosti, nýbrž usiluje o vážné pochopení konsekvencí autorem 

zvoleného přístupu. 

Práce Adama Rašky je bezesporu zajímavým interpretačním i produkčním výkonem. Plně ji 

doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji jako výbornou. 

 

 

 

 

V Praze dne 1.6.2013                             ….…………………………. 

                                                                                   Podpis  


