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Cíl práce, její účel a směřování

Práce má několikerý cíl: Interpretačně projít kánon evropské literatury z hlediska výskytu 

motivů, topoi a dalších literárních prvků spjatých s Erótem; podlehnout tomuto tématu a napsat 

výstupní akademickou práci „eroticky“; zbourat hranici mezi tématem a metodou; vyvarovat se 

monopolu „logické řeči“ a nenechat se lapit do sítě „světa významů“; napsat práci, která se nebude 

upínat „k přesvědčivosti racionálních argumentů“; v průběhu psaní jako vedlejší produkt vytvořit 

inventář vlastních zranění. Tato směsice cílů (v práci jich je postulováno a realizováno ještě více a ani 

moje parafráze nejsou zcela přesné) je myslím dostatečným důkazem, že – obecně řečeno – mladým 

mužům s akademickými dispozicemi i vzděláním by měla být zatajena pozdní díla Rolanda Barthesa, 

Deleuze s Guattarim či knih Didi-Hubermana a asi i valná část prací Benjaminových. Jestliže jim 

takovou četbu nezakazujeme, ba je v ní někdy i podporujeme, budou i nadále vznikat práce, které se 

vymykají akademickým standardům a ustáleným hodnotícím rastrům.

V daném případě ovšem budiž hned na úvod řečeno, že i s tímto okouzlením z pobytu mimo 

akademický mainstream napsal Ondřej Macl práci nesmírně poctivou, přemýšlivou a zažitou; práci, 

kterou lze nejen číst, ale které lze i věřit étos jejího napsání.

Metodologie

Ondřej Macl si od pozdního Barthesa vypůjčil rozlišení přístupů označovaných jako „studium“ 

a „punctum“. Metodologickým klíčem je mu pojem druhý, který slibuje možnost obnovy našeho 

citového prožívání uměleckých děl a s ním související afektivity. Tu kombinuje s ideou „otvírání“ 

obrazů Didi-Hubermana a oba koncepty, vytvořené v kontextu výtvarného umění, transponuje na 

materiál literární.

Celek práce je opřen ovšem také o velice dobrou obeznámenost s odbornou literaturou 

„tradiční“. Ve valné části je její znalost nezprostředkovaná a Ondřej Macl je schopen tuto literaturu 

nejen chápat a parafrázovat, ale i domýšlet a rozvíjet. Práce tak vykazuje zřetelné zakotvení a má 

nesporný akademický základ, jakkoli o jeho přínosnosti diplomant třeba pochybuje. Akceptovatelný a 

přínosný je i postup založený na četbě vytvářející seznam erotických punct – bodů, které diplomanta 

uhranuly a jež v práci řadí do tematických kapitol.

Práce s odbornou literaturou

Práce je velice dobře podložená zdroji, a to i v rovině sekundární literatury. Jediné selhání 

v této oblasti představuje – občas – způsob bibliografického zápisu. Eseje, s nimiž autor pracuje, 

pocházejí původně z tištěných knih. Tak třeba anglická verze Barthesovy eseje „The Metaphor of the 

Eye“ pochází z Barthes, Roland: Critical Essays. Trans. Richard Howard. Evanston: Northwestern 

University Press, 1972, s. 239-247. Nevytýkám autorovi, že používá verze elektronické, nacházené na 

internetu. Ale jsou to elektronické verze původních fyzických knih, a tak jakožto bibliografický údaj by 

měl sloužit údaj o knižní podobě, a nikoli web (občas i poněkud torrentového charakteru), na němž se 

tato elektronická verze nachází.



Občas nicméně práce s odbornou literaturou sklouzne do poloh nežádoucích. Viz třeba tento 

argument: Propozice „S vědomím Kunderova známého misogynství33“ je Ondřejem Maclem 

argumentačně doložena poznámkou pod čarou, za níž by se měl stydět bakalář prvního ročníku: 

„Vedle množství studií dostupných online srv. kapitola „Czech Mate“ in Misogynies od autorky Joan 

Smith“ (obojí s. 24). Co to je prosím za důkaz-argument, založený na „množství“ – aniž by se uvedla 

studie jediná – výskytů na webu a na jediné knize, v níž se dotyčná paní na pár stránkách 

s Kunderovým dílem vypořádá paušalizacemi typu „Kundera is blind to women´s humanity“; „His 

female characters are stereotypes“ a kde Kunderovu misogynii dokládá počítáním (ne)poměru mezi 

množstvím autorek a autorů, které Kundera zmiňuje v The Art of the Novel? Navíc tato pozoruhodně 

hloupá kniha Joan Smith chybí v seznamu literatury! Protože se bortí zdrojové podloží, bortí se i 

propozice, a nepodložené jsou tudíž i veškeré závěry, k nimž se v daném úseku práce dochází.

Styl a prezentace

Práce – jak již bezesporu vyplývá z výše uvedeného – se vyznačuje osobitým stylem. Byť je 

výkladově náročná, diplomant vesměs argumentuje zřetelně a koherentně, čili jeho pohyb primární i 

sekundární literaturou lze bez problémů sledovat a rozumět mu. Práci navíc šlechtí invenční názvy 

kapitol a podkapitol, které jsou kreativní, ale nesnižují výklad na rovinu popularizačního 

zbanálňování. 

Poněkud nelibě se mi naopak jeví nutkání uchopovat jména děl či autorů s pomocí popisných 

atributů (vyskytuje se naštěstí jen zřídka). Proč je Conradovo Srdce temnoty „mistrovská novela“ (s. 

39)? Nejspíš i značná část dalších děl jsou přece hodně dobrá, povedená, zajímavá atd. Proč se (s. 42) 

píše „Kritik G. Lukács“? Na jedné straně se předpokládá neznalost (proto ten profesní atribut – je ale 

Lukács vskutku „kritikem“?), na druhé dobrá znalost (píše-li se jen iniciála a předpokládá-li se, že si ji 

čtenář v křestní jméno rozvine). Co tedy platí?

Celková koherence a akademická disciplinovanost

Práce vykazuje jisté znaky rozkolísanosti, jež jsou dány výše parafrázovaným cílem vyhnout se 

„logice“, „racionalitě“ a jiné zastaralé veteši. Při množství děl, jež jsou vzata v potaz a produktivně 

využita, je však třeba nesmírně ocenit, že práce pohromadě drží a vytváří prostor-síť, kam je možné 

vstoupit a neztrácet se. Stejně tak je třeba ocenit inspirativnost práce: poměr nápadů, 

pozoruhodných postřehů a tezí, které si čtenář má chuť vypisovat a dál promýšlet, stojí v poměru 

k počtu stránek vysoce nad průměrem diplomových prací na našem oboru. A snad ještě víc hodna 

ocenění je zjevná radost, s níž se Ondřej Macl literaturou pohybuje, domýšlí ji a užívá ji způsobem 

navýsost tvůrčím, z něhož ale zároveň tane i nutnost, potřeba s literaturou být.

Celkové hodnocení

Práci bez váhání doporučuji k obhajobě. Vnímám ji jako jednu z nejpozoruhodnějších prací 

posledních let na oboru. Oceňuji prokázanou senzitivitu četby a výkladu, stejně jako preciznost 

jazykového provedení. Navrhuji její hodnocení známkou výborně.

V Praze dne 26. 1. 2015
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