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Cíl práce, její účel a směřování

Předložená práce se koncentruje na srovnávací analýzu českých budovatelských románů 

s jejich předchůdci/vzory ze sféry sovětské kultury. Usiluje o postižení motivace, která utváří sféru 

vlivu sovětského (jakožto modelového) na české (aplikované), dotažené až na úroveň analýzy dílčích 

motivů a způsobů jejich ideového a kulturního transferu. Zároveň se snaží o terminologické i 

faktografické zakotvení zkoumaného materiálu a o plynulé výkladové posuny od děl k jejich 

kontextům a zase zpět. Účelem práce je komparace motivů továrny, budování nového světa v pustině 

a budovatele-komunisty; tyto motivy jsou nacházeny a interpretovány vždy v jednom českém a 

jednom sovětském románu. Práce tak směřuje k jakési možné generativní poetice, což je cesta, která 

se pro výklad literatury a kultury 50. let 20. století jeví jako přínosná.

Metodologie

Práce vychází z interpretace jednotlivých textů, jež je vsazena do dobových historických a 

kulturních kontextů. Pracuje s relevantní historickou i literárněhistorickou literaturou a používá 

ověřené způsoby textové interpretace, izolující motivické celky, jež jsou zkoumány z hlediska 

potenciálu generovat obecné významy, jež jsou výkladově propojitelné s významy blízkými, ať už ve 

sféře jiných literárních textů, anebo kontextů dobových kulturních děl, publicistiky, politické řeči atp. 

Celek práce je sjednocen předpokladem velkého dějinného vyprávění, v němž je možné pracovat se 

vztahy příčiny a následku, vlivu, lineárního vývoje či rozčlenění objektových a subjektových pozic.

Práce se mi jeví jako koherentní z hlediska uplatňování zvolené terminologie. Její dikce místy 

kolísá mezi stylem akademickým a publicistickým, občas se spokojí se zkratkovitou formulací či 

floskulí. Snaha využít veškerý tok nápadů, jež při práci vytanuly v mysli autorově, vede občas 

k poněkud volně asociativnímu spojování prvků, jejichž souvislost je spíše metaforická, tedy založená 

na jevové podobnosti. Celkově ale je dikce práce držena v rovnováze mezi esejističností a 

akademickým odborným psaním. Pozitivního ocenění je rozhodně hoden rozsah sekundární 

literatury, jež byla produktivně v textu využita a do dialogu s vlastním diplomantovým výkladem 

přirozeným způsobem zakomponována.

Práce s odbornou literaturou

Práce je založena na schopnosti vyrovnat se relevantní odbornou literaturou. Nemá ambice 

tuto literaturu vyčerpat ani uceleně komentovat anebo hodnotit. Kombinuje literaturu dobovou 

s literaturou vzniklou s odstupem časovým a ideovým, aniž by oba typy směšovala. Kromě 

„kanonické“ literatury k tématu (Macura, Knapík, Bauer, Catalano) pracuje i s literaturou u nás ne 

zcela běžnou, a tudíž ještě ne obehranou (Katerina Clark, Evgeny Dobrenko). Martin Dolejský je 

schopen psát tak, aby dikce zřetelně rozlišovala, kdy přejímá teze či nápady z jiných zdrojů a kdy 

formuluje vlastní postřehy. Právě schopnost formulování neotřelých vlastních nápadů vnímám jako 

jeden z výrazných kladů jeho práce.

Celková koherence a akademická disciplinovanost



Práce zabývající se obdobným typem materiálu ulpívají poměrně často v hromadění 

bizarností, v citování „mluvících“, sebe-interpretujících pasáží či v analýzách určitých detailů, jež jsou 

pak zobecňovány metonymicky do tezí o charakteru epochy či její kultury. Diplomová práce Martina 

Dolejského nabízí, myslím, vyrovnanou balanci konkrétních textových interpretací, jež jsou navíc 

dynamizovány srovnávacím (byť ne vždy komparativně dotaženým) zřetelem, a zobecňujících závěrů. 

Některé z těchto závěrů mají spíše charakter objevu pro autora samotného, jiné mají potenciál 

obohatit naše dosavadní poznání ohledně geneze a recepce budovatelského románu. Teze a 

zobecňující závěry plynoucí z konkrétní textově orientované analýzy se mi jeví jako produktivnější a 

„silnější“ než zobecnění generovaná z formulací ohledně společenských, politických a dalších 

kontextových dimenzí.

Práci hodnotím jako pozoruhodnou, myšlenkově produktivní a originální; dle mého soudu splňuje 

kritéria pro diplomové práce na daném oboru. Jednoznačně ji doporučuji k obhajobě.
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