
Mám již k dispozici posudek školitele a mohu si práci zčásti ušetřit prohlášením, že s 
ním ve všech hlavních bodech souhlasím: práce J. Jelínka se zaměřuje na neotřelé 
téma, jasně prokazuje schopnost samostatné intelektuální a interpretační úvahy, je 
velmi kultivovaná, formulačně precizní. Doporučuji ji k obhajobě.
Splním ale úkol oponenta a naznačím, v jakých směrech by úvaha, jež by se chtěla 
zbavit přídechu interpretační improvizace a získat systematický rámec, musela 
proniknout hlouběji (přičemž budiž zdůrazněno, že k uvedeným problémům přináší J. 
Jelínek řadu postřehů ad hoc, tj. nejde o to, že by o nich vůbec nevěděl):

I. Problém artificiality:
a) Artificielní, umělé jazyky jsou spjaty s technikou (programováním), vědou a 

utopií — což nemíním jako synonyma, ale jako načrtnutí okruhu asociací. I pro “čistě 
literární” zkoumání je nutno načrtnout základní historické osy těchto vazeb, nakolik 
pronikají do běžného kulturního povědomí, a setřídit jejich vztahy (stalinistický 
novojazyk lze chápat jako výrůstek moderní techniky, a Havel to v návaznosti na 
Heideggera činí — avšak vedle toho stojí zcela jiná vnímání moderní techniky, 
včetně její utopičnosti či dystopičnosti).

b) Podproblém: artificialita jazyka je ve zvláštním vztahu k artificialitě vůbec, je 
jistým jejím vyvrcholením, ať v pozitivním či negativním smyslu. Tento elementární 
pocit by bylo potřeba vyjasnit.

c) Možný podproblém podproblému: jak to celé funguje u jazyků “vydupaných 
ze země”, jako je mj. moderní spisovná čeština?

II. Problém nesrozumitelných jazyků:
a) Vyluštěním egyptských hieroglyfů, klínového písma, lineárního písma B se v 

obecném povědomí stává “jazyk zašlých/nedostupných světů” prominentním 
tématem. Tedy opět, jako v I.a, je tu jisté historické pozadí, jež by si i “čistě literární” 
zkoumání mělo ujasnit.

b) Využití “dávných”, “zapomenutých”, “nedostupných” jazyků pak opět 
(analogicky k I.a) stojí ve zvláštním poměru k fascinační síle “skrytých světů” vůbec.

III. Naratologické, textové hledisko:
a) Fiktivní jazyky (oproti jiným fiktivním entitám) narážejí na zvláštní obtíže v 

prezentaci; bylo by nutno systematicky ujasnit možnosti řešení.
b) Jiný případ jsou jazyky, jež jsou jasně umělé i “uvnitř fikčního světa” (typ 

ptydepe), jiný případ jsou jazyky, jež jsou “uvnitř fikčního světa” přirozené (Tolkien). 
V druhém případě je autor de facto konstruktérem, vlastně jím ale nechce být — i z 
výše dotčených důvodů. To má svá systematická napětí. 

IV. Fonetická či písemná realizace: jaký “estetický zážitek” přináší setkání se 
zvláštním zvukem, zvláštním shlukem písmen; a jak takové zvuky či shluky 
“dešifrujeme”?

Každý naznačený problém by se jistě mohl stát samostatným tématem dizertace, ale 
o to nejde. Jde mi o to, že každý rozbor usilující o teoretickou systematičnost by se k 
těmto bodům měl samostatně vyjádřit, třeba vždy jen na třech stránkách. Již takto 
získaný půdorys by jakýmkoli dalším nálezům zajistil mnohem vyšší spolehlivost.
Tyto námitky jsou ale míněny jen jako podnět a upozornění do budoucna. 
Opakuji proto závěrem, že práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k 
obhajobě.
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