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Záměry a cíle své diplomové práce shrnuje Ondřej Macl v její úvodní kapitole (str. 12). 

Chce, aby jeho práce měla co nejširší tematické rozpětí, aby problematizovala klasické 

interpretační metody a nebyla jen „výzvou k práci“, ale zahrnula i „životní zlomy“ a „pohlt ila 

aktuální prožívání světa“. To jsou cíle velmi náročné a v horizontu akademického žánru 

diplomové práce téměř nepředstavitelné, snad dokonce poměrně nebezpečné nebo minimálně 

rizikové. Široké tematické rozpětí hrozí přílišnou rozmělněností, absencí hierarchie, apod.; 

problematizace interpretační metody její následnou absencí a zřetel k „životním zlomům“ 

únikem od akademického diskursu k příliš fluidní eseji. Hned v úvodu musím konstatovat, že 

to se Ondřeji Maclovi nestalo.  

Jak vyplývá z názvu, diplomant hledá variace Eróta v dějinách evropské literatury. 

Deklaruje „rozpuštění tématu v metodě a metodu v tématu“ a pokus psát o Erótovi eroticky. 

Metodologickým východiskem, respektive spíše inspirací není pouze Susan Sontagová, jež ve 

slavné eseji staví proti sobě hermeneutiku a erotiku umění, ale v první řadě Barthesův koncept 

puncta a obrazy coby symptomy podle DidiHubermana. Princip punctualistické interpretace, 

tzn. akcent na zraňující detaily je výrazem oné metody erotického čtení – erotiky, která vychází 

z autorova zranění, ze zraněné řeči (viz. str. 11) a současně umožnuje i onen zřetel (není-li to 

dokonce nutným předpokladem) k životním zlomům a aktuálnímu světu autora/čtenáře.  

Mohu potvrdit, že práce skutečně vznikala z jistého uhranutí tématem a krystalizova la 

postupně v průběhu celého magisterského studia. V jistých pasážích může tedy budit dojem, že 

autor v ní použil vše, co mu z pramenné i sekundární literatury přišlo do cesty. Mimo zmiňované 

autory je zde patrný vliv Nietzscheho, Foucaulta, Bataille, Deleuze nebo Bachelarda, z 

pramenné literatury uvádí jak klíčové texty západního literárního kánonu, tak reprezentace 

popkulturní. Nepřeberné množství odkazů, poukazů a komentářů, které často zůstávají ve formě 

fragmentárních poznámek či „výpisků z četby“ a bobtnají ještě v poznámkovém aparátu, se ale 

podařilo poměrně funkčně kompozičně uspořádat do jakýchsi obrazů či figur. V prvním případě 

na základě inspirace Didi-Hubermanem – diplomant ostatně zdůrazňuje, že to, co Didi-



Huberman formuloval pro vizuální reprezentace, se pokusí zacílit na literární kánon -, ve 

druhém podle figur milostného diskursu Rolanda Barthese. Fragmentární charakter 

„zraňujících“ punct si nečiní nárok na jejich kompletní katalogizaci či hierarchizaci. Záměrně 

dekontextualizované čtení staví vedle sebe toposy, žánry, interpretace, ustálené a kanonické 

podoby Eróta (mytologie, Platón, Abélard a Heloisa) s naprosto překvapivými (např. Goebbels 

milující Hitlera). Všem jim je však společné určité uhranutí detailem, který vyjadřuje jistý 

aspekt „erotična“.  

Jakkoli se Ondřej Macl pohybuje na velmi tenké hraně akademického psaní i 

komparatistických konvencí (snad i zde můžeme hledat další z momentů bataillovské 

transgrese), považuji jeho diplomovou práci rozhodně za přínosnou a inspirující. I přes šíři 

záběru a programovou nezavršitelnost se podařilo vystihnout, resp. možná poodhalit skrytou 

tvář Eróta. Metodologické a interpretační pokusy, vycházející z touhy opustit klasické postupy, 

se pokoušejí navíc ohledat nejen obraznost či tradiční erotickou „ikonografii“, ale samou 

podstatu erotického jazyka. Téměř to vypadá, jako by jedním z milostných objektů bylo i samo 

psaní Rolanda Barthese. Každopádně z textu Ondřeje Macla nepromlouvá pouze zraňující a 

zraněný jazyk, ale i barthesovský úžas a fascinace tématem - těžko mluvit v tomto případě o 

objektu-, čtením i psaním (jež jsou si toho ovšem v každém okamžiku vědomy). A to mě osobně 

vždy velmi potěší. Ovšem ani fascinace neomlouvá ledabylou redakci textu (psaní velkých 

písmen, interpunkce) a obrazová příloha by si možná zasloužila drobný komentář, byť je 

funkční i jako pouhá ilustrace.  

Předkládaná práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji 

k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou. 
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