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Autorka zakládá svou práci věnovanou literární hermeneutice na otázce po možnostech spojení 

mezi teorií a praxí interpretace (s. 7), tomu odpovídá rozdělení na dvě části, přičemž druhá, 

interpretační část by měla vycházet z teoretického základu části první. Teoretická část je 

(pochopitelně vzhledem k rozsahu látky) výslovně pojata selektivně, přesto pojednává nebo zmiňuje 

většinu důležitých pojmů novodobé hermeneutiky. Dané téma pochopitelně nelze dovést k 

nějakému všeobecně přijatelnému závěru, důležitá je i určitá podnětnost a celkové zaměření. To se 

v některých pasážích daří, některá místa by naproti tomu zasloužila prohloubit. 

Celkem lze až na další souhlasit s volbou čtyř hlavních témat první části: interpretace, řeč, 

rozumění, text; jejich souvislost celkově posiluje vztažení k otázce praxe, byť nemusí být výslovné. 

Otázkou je možná pořadí, protože poměrně problematické otázky vyvolává kapitola věnovaná 

textu. Autorka se staví na stranu určité etiky vůči textu, u některých formulací se nelze ubránit až 

dojmu personifikace: (násilí páchané na textu, bezbranný text). Jinde si nejsem jist, co textem 

vlastně myslí: jak lze vést linii textu tam, kde končí vazba knihy? (s. 52) Rád bych nadhodil otázku, 

zda může text existovat bez čtení. V souvislosti s naznačenou etikou bránící text lze namítat až 

radikálně opačný postoj, že totiž každé čtení je „špatné“, a rozhoduje pouze převaha toho kterého 

čtení. Otevírá se tím pochopitelně otázka vztahu hermeneutiky a celé řady jiných teorií. Důležitou 

otázkou je, zda je možné při interpretaci textu zůstat na poli hermeneutiky, anebo je třeba zohlednit 

jiné teorie a do jaké míry: tj. jako kritiku, které lze prohloubením hermeneutické teorie oponovat, 

nebo jako poukazy na zásadní nedostatečnost hermeneutiky. Přesto by ale bylo možné na poli 

hermeneutiky udělat další významný krok, protože se tu především ukazuje základní hermeneutický 

moment – kruhovost. V tom spatřuji největší slabinu práce, že totiž nereflektuje kruhovost 

problematiky nejen jako hermeneutický pojem, ale jako strukturu v rovině praktického výkonu. 

Například otázku „práv“ textu je možné inteligentně řešit tím, že se po přečtení textu k této tezi 

vrátím a zkoumám ji, znovu formuluji. 

Něco podobného platí pro vztah obou hlavních částí práce. Interpretace Brodského básně je 

citlivá, inteligentní a sama osobě „pěkná“, postrádám ale jasnější vztažení k první části. Brodského 

báseň je vhodně zvolené dílo, protože je sama založena na vztahu interpretace a dalo by se říci, že 

se dotýká podobného tématu jako předkládaná práce. Velmi dobrá je pasáž o dřevěné destičce, ale 

přímo se nabízí její vztažení k teoretickým otázkám po možnosti smyslu. Práci by prospěla třetí 

část, která by se naznačeným způsobem vrátila zpět a zhodnotila teorii perspektivou jednoho díla. 



Aplikace spočívá také v tom, že jednotlivé čtení se promítá zpět do teorie, umožňuje klást jí otázky 

a zpřesňovat formulace. 

Brodského báseň otevírá širší historickou otázku, která je nasnadě, jde-li o literární 

hermeneutiku. Není znakem alespoň některých novodobých literárních děl, nebo určité vrstvy 

literatury, že hermeneutické otázky reflektují a reagují na ně? Zde by práce snesla přece jen alespoň 

krátkou kapitolu, v níž by se pokusila o diferenciaci různých typů hermeneutiky v historické 

perspektivě a odlišení literární hermeneutiky na pozadí estetiky literárního díla. 

 

Navržené hodnocení: velmi dobře 

 

Josef Hrdlička, Ph.D. 

Ústav české literatury a literární vědy FF UK 

 


