
Posudek vedoucího na diplomovou práci Bc. Jany Markupové: „Co je to Já? Ivan Havel? To 
je jméno, to nejsem já. Biografie Ivana M. Havla“

Kolegyně Jana Markupová se v diplomové práci ujala tématu jak veskrze aktuálního, tak 
velmi náročného. Téma je aktuální vzhledem k pozorovatelné proměně mentality české 
společnosti posledních let, jejíž součástí je i výrazné zpochybnění konsensu o roli disentu a 
jeho vztahu k dalším složkám společnosti, ba a vůbec o podstatě a vývoji komunistického 
režimu. Téma je pak náročné vzhledem ke komplexnosti osobnosti zpovídaného. V práci o I. 
M. Havlovi jde tedy jak o I. M. Havla samotného, jako unikátní osobnost na pomezí různých 
společenských a oborových kruhů – tak o širší problém osobností v „blízkém pozadí“ kolem 
prominentních disidentů.
Zpracování odpovídá v obou aspektech tématu. Autorka práce provedla s I. M. Havlem 
dlouhou řadu životopisných rozhovorů. Získaný materiál konfrontovala s archivními 
prameny, přičemž klíčovou roli hrály prameny StB. Mimořádné množství biografických fakt, 
z nichž mnohá byla z dosavadního bádání neznáma, pak uspořádala do přehledné, jasně 
členěné struktury. Nejde pak jen o strukturu samu, ale i o ducha, kterým je naplněn – a to je 
vskutku duch tradic evropského českého personalismu, usilujícího zahlédnout „tvar“ 
osobnosti, který je víc než jen souhrnem biografických (a případně bibliografických dat) a 
který promlouvá sice o jedné osobnosti – ale skrze ni o širších souvislostech doby a prostředí. 
Při tom všem, jen tak mimochodem, dokázala zvládnout úskalí, plynoucí z mnohooborového 
ukotvení zpovídané osobnosti. Ač Jana Markupová není odbornicí na žádnou z disciplín, 
kterou se I. M. Havel v životě zabýval (jeho původní „computer science“, filosofie vědy, 
pomezí přírodovědy a hermetismu v souvislosti s dialogy I. M. Havla se Zdeňkem 
Neubauerem atd.), včlenila do práce to, co je nutné pro pochopení role vědeckého prostředí i 
konkrétně těchto disciplín (či disciplinárních pomezí) v životě a myšlení I. M. Havla.
Výsledkem je práce, která je „biografií“ v pravém smyslu slova a která by měla být určitě 
v nějaké podobě publikována.
Pro případnou publikaci bylo by zapotřebí místy nepatrně zjemnit stylistiku (autorka občas 
kolísá mezi odborným a hovorovým stylem a nezdá se, že by to bylo záměrné) a rozšířit závěr 
(této slabině, tak typické i pro výborné studentské práce, se ani velevýborná Jana Markupová 
nevyhnula…).

Navrhuji samozřejmě hodnocení „výborně“.
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