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Katarína Zatkajová zvolila často komentované téma hry v Cortázarově proslulém románu. To 

ji vedlo k nutnosti vyrovnat se s rozsáhlou a dobrou odbornou literaturou přímo na dané téma, 

což má své nároky, výhody i nevýhody. Volba tématu a celá práce myslím naznačuje typ 

odborné přípravy a myšlení autorky, jehož atributy jsou důkladnost, promyšlenost, 

systematičnost. S tím souvisí i relativně dlouhý čas věnovaný přípravě a psaní práce 

(prodloužený i zahraniční stáží).  

 Na prvním  místě je třeba ocenit, že autorka plně zvládla všechny aspekty diplomové 

práce, od výběru sekundární literatury a jejího zapojení do své vlastní reflexe, přes rozvržení 

tématu do logicky vymezených kapitol, promyšlené rozbory jednotlivých aspektů románu 

s výstižnými příklady, úroveň formulací, pečlivost odkazů v poznámkách až po jazykovou 

redakci španělsky psaného textu (občasná přehlédnutí, např. ve slovenském résumé či 

abstraktu, nepřesahují běžnou redakční míru).  

 Autorka vyšla v první kapitole z filosofického pojetí hry jako kulturního a tvůrčího 

principu (J. Huizinga, E. Fink) a vrací se k němu i v obecných polohách vlastního komentáře 

(s. 47–49, 64, 71 aj.). Zde se myslím ukazuje, že pro literaturu a umění je bližší Finkova 

koncepce hry jako tvořivého otevření celku světa, svobody možností bez nutnosti ji omezovat 

volbou. Ve výkladu Cortázarova díla se pak hra bohatě rozrůzňuje do škály poloh, jak ji už 

zkoumali jiní (s nimiž se vyrovnává druhá kapitola) a jak ji Katarína Zatlkajová po svém 

znovu promýšlí ve dvou stěžejních kapitolách: třetí a nejrozsáhlejší věnuje hře z estetického 

hlediska (název románu, žánr, kompozice, vypravěč, postavy, jazyk, hra se čtenářem ad.) a 

čtvrtá krátká  kapitola interpretuje „mravní hru“ (což možná není zcela výstižný přívlastek). – 

K systematickému přístupu jen na okraj poznámku do budoucna: snahou o komplexnost se 

může odsouvat důležitost interpretačních nápadů. 

 Hra se v diplomové práci pojednává  jak jako princip psaní i způsob vidění světa, tak 

jako téma.  Tím se stává všeobsáhlým pojmem, občas terminologicky ne zcela přesným (při 

užívání slova „motiv“ hry i tam, kde nejde o tematickou rovinu); značí hru dětskou či 

dětinskou, kreativní, alternativní, tvůrčí, a zároveň celkový symbol světa. Oceňuji, že si 



Katarína Zatlkajová toto rozpínání konceptu hry (jaké doznal i např. u Bachtina pojem román) 

uvědomuje a vyjadřuje to nejen podtitulem své práce „hra v mnoha hrách“, ale zejména 

aplikací Mukařovského pojmu „sémantického gesta“, kterou míní volněji jako sémanticky 

scelující princip prostupující všechny složka díla. Volněji v tom smyslu, že hra je zároveň 

postup vše problematizující, tedy utvářející celek i subverzívní. Tato ambivalentnost působí 

myslím přesvědčivěji či konkrétněji v pasážích o estetických aspektech románu, s mnoha 

nápaditými detaily, než v kapitole o „mravní hře“, kde jde o touhu po transcendenci. Ale i zde 

autorka domýšlí: zjišťuje vlastně ztrátu hry či hravosti (jedno bez druhého se neobejde) a 

formuluje zajímavý závěr, že hledání „nebe“, Cortázarova „kibutzu touhy“, nemá v románu 

podobu „hledání s potěšením, jako projev svobody (řečeno s Finkem), nýbrž hledání 

posedlého, únavného“ (s. 71).  

 Jak je z uvedené charakteristiky zřejmé, práce Kataríny Zatlkajové zcela splňuje 

nároky kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako 

výbornou. 
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