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Tématem diplomové práce Bc. Marie Fléglové (Román “Vesmír”: Základní aspekty románu 

M. A. Bulgakova Mistr a Markétka) je román M. A. Bulgakova Mistr a Markétka. O důvodu 

výběru díla Bulgakova se v abstraktu diplomové práce dozvídáme jen velice stručně: 

„Fascinující a až neuvěřitelně inspirující román Mistr a Markétka ruského spisovatele M. A 

Bulgakova, se stal předlohou pro tuto diplomovou práci. Díky své mnohovrstevnatosti, 

širokému tematickému záběru, protínání dvou dějových linií a obsahu dostala práce název 

Román „Vesmír“. Je v něm vše, co činí život životem: láska, smrt, zrada, odvaha i zbabělost, 

velkorysost i lidská závist.“ A o několik řádků níže diplomantka dodává, že se bude 

zaměřovat na stěžejní aspekty románu, za které považuje sociální a politickou situaci 

v tehdejším Rusku, fantastično, prvky biografické a autobiografické, Faustovský mýtus, 

Ježíše a Piláta Pontského, komično a politickou satiru. Dokonce ani na začátku diplomové 

práce se nedozvídáme nic o hypotéze, kterou by diplomantka chtěla prokázat, dokonce se 

nedozvídáme nic o zvoleném teoretickém přístupu k literárnímu dílu. Když tedy v Závěru 

diplomantka konstatuje, že název, který zvolila pro Mistra a Markétku v přesvědčení, že dílo 

„obsahuje vše, co dělá život životem“ (s. 70), tj. „Vesmír“, byl zvolen adekvátně, protože se 

jedná o složité dílo, tak se podle mého názoru jedná o tvrzení značně redundantní a zavádějící.  

Bc. Fléglová si v Závěru klade různé otázky a zároveň na ně i odpovídá. Fascinující je 

zejména moment, když diplomantka konstatuje existenci dvou paralelních linií v románu a 

v návaznosti na tento fakt se táže: „Bylo by dílo celistvé bez propojení těchto dvou příběhů? 

Ztratilo by dílo hlavní pojítko, autenticitu i zmíněné charakteristiky lidských vlastností 

hlavních postav obou příběhů?“ (s. 70). Odpověď zní: „Ano, po důkladném přečtení a získání 

mnohých podnětných informací můžeme konstatovat, že by to možné bylo. Bohužel je nutné 

připustit, že by tak román Mistr a Markétka ztratil svůj půvab a originalitu, kterou právě díky 

těmto dějovým i lidským paralelám získal“ (s. 70 – 71). Čtenář si není jist, co by bylo možné. 

Dokáže se však dovtípit, že možné by bylo oddělení dvou linií, ovšem došlo by tak ke ztrátě 

hlavního pojítka. Obávám se, že takovou odpověď bychom mohli dát, i kdybychom si román 

nepřečetli. Vždyť pokud pojímáme dílo jako celek, který je vystaven z částí, tak je jasné, že 

pokud dojde k proměně vztahů mezi těmito částmi, tak se promění i onen celek.  



Tyto kritické poznámky odhalují mnoho jiných problémů v předložené práci. Absence jasné a 

zřetelné hypotézy jde ruku v ruce s absencí přijetí nějakého metodologického postoje. Pokud 

totiž Bc. Fléglová píše, že román v sobě „obsahuje vše, co dělá život životem“ (s. 70), jedná 

se o značně naivní tvrzení. Jak může toto diplomantka tvrdit? Je to tak, že literatura je 

pouhým odrazem skutečnosti, ba dokonce její nápodobou? Je Bc. Fléglová zastánkyní tzv. 

„vulgárního“pojetí mimésis? To se nikde v celé diplomové práci nedozvídáme, ovšem ze 

způsobu, jakým čte diplomantka román, je tento naivní přístup zřetelný. Dokonce dochází až 

k těmto tvrzením: „Mnoho detailů v románu pak ukazuje, že tato postava Markétky je 

modelována podle nejkrásnější tehdejší ruské herečky Marie Andrejevy“ (s. 35). Nejprve je 

opět zarážející víra v tom, že literatura je přímým otiskem světa. Poté se lze ale dále podivit 

nad tím, jak Bc. Fléglová ví, že Marie Andrejeva byla „nejkrásnější tehdejší ruská herečka“? 

To je dojem diplomantky, diplomantka se s herečkou (v té době) setkala, nebo tak snad píše 

Bulgakov například v soukromé korespondenci? To se nedozvídáme (a i pokud by tato 

informace byla obsažena někde v denících, otázka by zněla stejně: Je literatura opravdu 

přímým odrazem světa?). S podobnými výroky se setkáváme v diplomové práci často: 

„Můžeme shrnout, že Bulgakovovy čertovské nebo fantastické kousky v díle Mistr a 

Markétka jsou výsledkem jeho pozorné četby Moliéra a Gogola“ (s. 24 – 25). Bylo by 

zapotřebí mnohem detailnější analýzy k tomu tvrzení a rozhodně by bylo vhodnější mluvit o 

„inspiraci“ a nikoliv přísné kauzalitě. 

Problematika nevyrovnání se s fenoménem literatury ze strany diplomantky vede, jak vidíme, 

ke značně kontroverzním tvrzením. Vše je ale zapříčiněno naprosto nedostatečným odborným 

rozhledem v oblasti literární teorie (francouzský literární strukturalismus, tzv. pražská škola, 

poststrukturalismus, dekonstrukce, teorie fikčních světů, kognitivní interpretace literatury, 

atd…). Vždyť pro literaturu je specifické, že je to fikce, že nelze tvrdit či zastávat pozici 

založenou na adekvaci mezi literárním zobrazením a předobrazem tohoto zobrazení. To, co 

literaturu definuje je právě její „literárnost“, kdy nemá vůbec žádnou cenu klást otázky 

týkající se toho, zda se zobrazované události odehrály či nikoliv. Pokud by však diplomantka 

chtěla zastávat jiný názor, například tzv. teorii fikčních světů, kdy je literární dílo pojímáno 

jako svět, do které mohou být situace přeneseny, ale dochází k deformaci, která je vlastní 

podstatě literatury, nebyl by ani v tomto problém. Jde totiž o to, že stanovisko diplomantky 

není nijak teoreticky podloženo. Když ale zastává názor o tom, že literatura svět odráží přímo, 

jedná se o stanovisko neudržitelné. Když se například snaží interpretovat biografické a 

autobiografické motivy v Mistrovi a Markéta bylo by přece naprosto logické přijmout metody 

a zásady tzv. „Nového historismu“, tj. literárně-teoretické školy založené na myšlenkách M. 



Foucaulta a H. Whitea, a kterou v domácím literárně vědním bádání aplikuje například V. 

Papoušek v knize o Egonu Hostovském. V diplomové práci Bc. Fléglové však přijetí 

stanoviska, které by se opíralo o nějaké relevantní metodologické zásady, chybí. V seznamu 

literatury je obsaženo dílo Tyňanova, avšak v diplomové práci nepoužité, stejně jako kniha 

Šklovského. I kdyby tito dva autoři použiti byli, tak diplomantka v celé své diplomové práci 

/nevědomě/ uvažuje proti jejich teoriím. Dokonce ani pojem „fantastičnosti“ není vysvětlen, 

dokonce není použit ani Todorovův Úvod do fantastické literatury. Proto mě velmi 

překvapilo, když vedoucí práce v posudku píše, že „Marie Fléglová nalezla, přečetla a 

prostudovala skutečně úctyhodné množství literatury z nejrůznějších oborů humanitních věd“. 

Toto tvrzení se mi zdá být opravdu velmi nepřesné a nešťastně zvolené a navíc neodpovídající 

skutečnosti. 

Pokud však Bc. Fléglová není zastánkyní literárně teoretických úvah, alespoň jak se zřejmé 

z doposud napsaného, mohla by přijmout interpretační potenciál, který nabízí filozofický 

přístup k uměleckému dílu (a na zvolených motivech pro analýzu filozofii lze dozajista 

uplatnit). Ovšem ani tato možnost není využita, Bc. Fléglová se uchyluje k značně 

schematickým tvrzením, která nejsou ničím odůvodněna, například: „Mistr a Markétka 

přesahuje hranice klasického románu a je více než literární fakt. Bulgakov v něm hledá smysl 

lidského bytí v době nepříznivé“ (s. 27). A dále následuje: „Dílo je dokonalým přesahem své 

doby díky dvojí dějové linii“ (s. 27). Neznalost filosofie dovádí Bc. Fléglovou dokonce až 

k absurdním poznámkám: „Mýty a pověsti, staré příběhy a vyprávění nejsou tradičními 

tématy filosofického uvažování, přestože v sobě skrývají nepřeberné množství námětů a 

podnětů pro filosofickou reflexi. Přesto se v dějinách filosofie již stalo, že se někteří 

filosofové takového tématu ujali a pokusili se s ním vypořádat“ (s. 47). Teprve až Jan Patočka 

podle diplomantky zachránil situaci. K tomu se dá již jen dodat, zda není téma mýtu 

předmětem filozofické reflexe od počátku, zda téma mýtu dokonce není úzce spojeno se 

vznikem filozofie? Vždyť co například Platónův vztah k mýtu, Hegelovo pojetí mýtu, 

Cassirerova interpretace symbolických forem, atd…? 

Obávám se, že Bc. Fléglová neprokazuje schopnost argumentace, alespoň jak je o tom 

přesvědčena vedoucí práce. Ta píše, že „práce slečny Marie Fléglové určitě prokazuje 

schopnost kritického myšlení a jí použitý jazyk (i styl)) je adekvátní zvolenému tématu. Jde o 

celek koherentní, autorka je dobře obeznámena s problematikou, k níž přistupuje 

disciplinovaně“.  Už jen samotná neexistence důkladného rozlišení empirického autora, 

vypravěče a postav svědčí o zjevné nedostatečné orientace ve zvoleném tématu.  

 



Ze zvýše zmíněných důvodů diplomovou práci Bc. Marie Fléglové nedoporučuji přijmout 

k obhajobě. 

V Praze dne 4. 2. 2014  

Mgr. Martin Charvát 


