
Posudek diplomové práce Jiřího Jelínka

Fiktivní jazyky v literatuře

Jiří Jelínek si sám a iniciativně zvolil téma diplomové práce, které obtížností i rozsahem 

překračuje běžná zadání. Na autora klade řadu nároků vyžadujících dlouhodobou soustavnou 

práci, širší rozhled přesahující zvolené téma v užším smyslu a především schopnost rozsáhlý 

materiál uspořádat a patřičným způsobem z něj vybírat. Téma fiktivních jazyků se sice těší 

určité pozornosti, neexistuje však pro ně autoritativní teoretické zpracování. Tato neustálenost 

předmětu i terminologie nemusí být dána jen nezájmem nebo zdánlivou okrajovostí, ale také 

tím, že problém fiktivního jazyka velmi úzce souvisí s klíčovými otázkami fikce vůbec, které 

byly přinejmenším do nedávné živou otázkou. Z hlediska fikce se pak fiktivní jazyk stává 

„viditelnější“ a v tomto pohybu je o to obtížnější teoretický popis tíhnoucí obvykle ke 

statičnosti. Autor například zmiňuje obligatornost zohlednění fiktivního jazyka v některých 

zejména fantastických žánrech 20. století oproti irelevanci nebo příznakovosti podobného 

momentu u starších děl, což může s jistým zpožděním vyvolat také teoretický zájem.

Jiří Jelínek prokazuje dobré povědomí o tom, že zvolené téma zasahuje do různých 

oblastí a nezbytně vyžaduje propojení aparátu více oborů, přitom se inteligentně soustředí na 

pojednání role fiktivního jazyka ve struktuře epického díla a stranou záměrně nechává 

například rozsáhlé pole populární kultury a sociálních projevů s věcí spojených. S ohledem na 

estetický aspekt fiktivních jazyků, který volí jako ústřední, se mu daří dobře propojit literárně 

teoretickou a lingvistickou terminologii a nesklouzává k čistě jazykovým rozborům (k nimž 

téma ovšem svádí).

Práce se vyznačuje přehledným uspořádáním, a to nejen v obligatorním celkovém 

rozdělení na tři základní části (přehled literatury, teoretické pojednání, interpretační část), ale 

především v členění jednotlivých částí. Například přehled dosavadního uvažování o fiktivních 

jazycích v literatuře už svým rozdělením o věci vypovídá a interpretuje. Druhá, teoretická 

kapitola prokazuje, že autor je schopen o tématu hlouběji uvažovat. Za zmínku stojí dvě škály, 

které se průběžně uplatňují v interpretační části práce. Jednak využití hjelmslevovské teorie 

znakové funkce, které dovoluje klasifikovat různé aspekty fiktivních jazyků z hlediska 

funkčního začlenění do různých vrstev díla, a pojem „odkazování“, který popisuje roviny 

vztahu mezi fiktivními a skutečnými jazyky. Zde je možná na místě otázka, proč autor 

nepoužil v nějakém vymezení např. pojmu mimese. Posun, k němuž dochází, není, soudím, 



bezvýznamný a věc by zasloužila další úvahu například o vnímání fikce v určitém typu 

recepce jako primární vzhledem ke skutečnosti.

Interpretační část sestává ze sedmi případových studií, rozdělených do tří částí. I toto 

členění (Tolkien – distopie – filosofie) vypovídá a otevírá další možnosti. Otázkou by bylo, 

jak tři oblasti, zjevně kategoriálně nesouřadné, uvést do další souvislosti. Je zjevné, že studie 

pokrývají a interpretují určité tematické nebo spíše strukturní pole (naznačené pojmovým 

aparátem druhé kapitoly). – Zde bych vyzdvihl, že obě části, teoretická a praktická, vznikaly 

současně, že tedy nejde ani o mechanickou aplikaci teorie, ani jednoduché odvození pojmů z 

prvního čtení primárních textů. Nad rámec diplomové práce ovšem tento stav úvahy vybízí k 

reflexi na obou stranách, která by mohla vést k systematičtějším a hlavně objevnějším 

závěrům. – Výběr interpretovaných textů nepůsobí nahodile. Figurují tu významná literární

díla (Tolkien, Borges), která nelze obejít, vhodně je doplňují texty alespoň v našem prostředí 

méně známé (Landolfi), avšak svým dosahem důležité, a výrazné zaměření na českou 

literaturu dodává výběru také určitou celistvost (mimochodem tak práce ukazuje jedno možné 

řešení vztahu české literatury a širšího kánonu). V této části upozorňuji na zajímavé čtení 

Svatopluka Čecha v sousedství Václava Havla, jež není nijak samozřejmé.

Jádro interpretačních úvah spatřuji tam, kde čtení vybraných textů směřuje k otázkám 

po povaze literárního textu, k obecnějším otázkám estetiky a uměleckého tvoření. 

„Kreacionistický“ potenciál Tolkienova literárního univerza může do jisté míry osvětlovat 

lingvistické teorie (např. otázkou, jakou roli může mít „obraz“ stvoření v Saussurově teorii); 

Landolfiho zdánlivě hravá povídka pak vede k otázce, zda jazyk uměleckého díla jako 

takového není v jistém ohledu fiktivní (a jakou povahu by tato fiktivnost nebo fikčnost měla).

Jak autor sám konstatuje v závěru práce, nejde a nemůže jít o vyčerpání problematiky, 

ale o její otevření. To se Jiřímu jelínkovi zdařilo, zároveň při tom dospěl k řadě důležitých 

výsledků a téma podal v ucelené podobě.

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.

V Praze, 11. 6. 2014

mgr. Josef Hrdlička Ph.D.
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