
Oponentský posudek na diplomovou práci PAVLA ČERNOVSKÉHO 
lNCOMPATlBlLlTlES: THE POSSlBlLlTY OF ENGAGEMENT IN CONTEMPORARY 
LlTERARYTHEORY 

Předložená práce je vítaným pokusem o rozvoj literárně teoretického myšlení, které si 
klade ty nejobecnější otázky, k nimž patří povaha literárnosti, vztah literatury k vnějšímu 
světu a možnost angažovanosti, chápaná obecně jako realizace kritického potenciálu 
literárních textů a jejich čtenÍ. Podtitul, který klade důraz na "současnou" literární teorii je 
však zavádějící - práce by se dala spíše charakterizovat jako čtení důležitých 
strukturalistických přístupů (Jakobson, Mukařovský, Lotman, Barthes aj.) z hlediska určitých 
myšlenek poststrukturalismu (Lacan, Derrida, Deleuze a Guattari Annandovo pojetí 
hypertextu). 

Bezpochyby pozitivním rysem je těsná spolupráce mezi diplomantem a vedoucím 
práce, jehož vliv je však v některých případech příliš dominantní a determinující (závěr 
kapitoly Text s. 55-57), jindy však pomáhá dotvářet tento ambiciózní náčrt teoretického 
systému. 

Základní problém této spolupráce je patrný už v úvodu, který se sice snaží definovat, 
ale nikdy důsledně nevysvětluje jednotlivé pojmy jako možnost, neslučitelnost, techné apod. 
Aby čtenář vůbec pochopil, o čem práce je, musí trpělivě číst další kapitoly, kde se nakonec 
dobere určitých konkretizací a kontextualizací těchto abstraktních pojmů. V úvodu práce je 
také patrná diplomantova nedostatečná znalost tradičních, strukturalistických i 
poststrukturalistických teorií, které tvoří kontext jeho vágních a neuspořádaných úvah. 
Zmiňme jen namátkou Horatiovo dekorum, normu u pražských strukturalistů, pojetí znaku 
události, diference a opakování u Gillese Deleuze, de Manovu koncepci vztahu sémiotiky a 
rétoriky, Foucaultovo chápání diskurzu a výpovědního pole. Bez dobré orientace v tomto 
širším kontextu má tento pokus jen velmi omezenou platnost a někdy působí až dojmem 
autokomunikativního textu. 

Problém úvodní kapitoly vidím také v její nedostatečně jasné struktuře - např. způsob 

použití termínu "možnost" (possibility) definovaného na s. 2 začíná být zřejmý až na s. 6 
mezitím se dozvídáme něco o "slučitelnosti" a "neslučitelnosti" (compatibility and 
incompatibility) a "techné" a dokonce i o "hegemonii" a "zvláštnosti" (particularity). 
Teoretickým nedostatkem přístupu je, že se vpodstatě vrací ke strukturalistickému vymezení 
struktury a znaku založeném na možnosti a vůbec nebere v potaz jiná pojetí, zejména 
Deleuzeovo vycházející z "události", "vůle k moci", diference a opakování. Také koncept 
techné není dostatečně konfrontován s Deleuzovým a Guattariho pojetím "stroje". 

I když část kapitoly pojednávající o hypertextu je koherentněji i zajímavěji napsaná, 
představa "mimetické povahy" (s. 16) hypertextu je poněkud naivní, protože mimesis, jak ji 
definoval Aristotelés, nespočívá především v podobnosti ("like"), nýbrž naopak v diferenci, 
na jejímž základě se teprve konstituuje podobnost. Další problém spatřuji v kritice 
hermeneutiky jako metody, která se zaměřuje na rekonstrukci autorského záměru. Zde 
diplomant cituje pouze E.Z. Hirsche, jenž však představuje ve vývoji hermeneutiky spíše 
marginální trend a nevšímá si vůbec Gadamerova nebo Heideggerova pojetí, v nichž autorský 
záměr vůbec nefiguruje. 

Za objevnou a lépe propracovanou lze považovat analýzu Lotmanova přístupu k textu, 
kde jsou také konkrétně vysvětlena její strukturalistická omezení a na druhé straně i 
poststrukturalistické rysy (souvislost s nelineámosti a otevřeností hypertextu). Problematický 
je však opět obecný závěr, kde se mimo jiné tvrdí, že literární teorie má "říkat pravdu o 
podstatě konkrétního (particular) uměleckého díla" (s. 33). To teorie nikdy nedokáže, stačí si 
přečíst de Manovu stať Odpor k teorii (Resistance to Theory, 1978). 

Pojetí textu jako "manifestace něčeho, co je jinak neuchopitelné, co ale přitom 
podmiňuje existenci textu jako takového" (s. 35),je značně těžkopádné aje vysvětleno až na 



konci kapitoly. Těžko zastírá platonismus, který je jeho základem. Po velmi podnětné 
interpretaci Lotmanovy teorie překladu se však práce nedobírá podstatnějších závěru. 
Poněkud překvapivě přechází k výkladu techné u Heideggera (Otázka po technice - Die Frage 
nach der Technik). Zde mám námitky proti výkladu Heideggerova termínu Gestell, který je 
dost násilně ztotožněn s pojmem "diskurz". Rozhodně bych netvrdil, že se zde Heidegger 
nejvíc přibližuje Foucaultovu pojetí diskurzu (s. 46), spíše vidím určitou afinitu 
s Foucaultovými termínem "nasazení" (deployment), protože Gestell mj. znamená "umístění". 
Další krok, kterým je spojení Heideggerovy koncepce techné s Lacanovým nevědomím, je 
velmi ambiciózní a provokativní, vcelku však vzbuzuje spíše pochyby. Závěrečné srovnání 
s Foucaultovým pojetím diskurzuje bohužel založeno na nepochopení Foucaulta. Tvrzení, že 
diskurz se prezentuje jako nezbytný (s. 54), není přesné, v Archeologii vědění se tvrdí, že díky 
své "řídkosti" a "vzácnosti" (rareté) způsobené fragmentací výpovědního pole se diskurz jeví 
jako něco užitečného, jako předmět moci a boje. 

V další kapitole Crisis pokládám za velmi zdařilý výběr Mukařovského studie o 
záměrnosti a nezáměrnosti v umění pro výklad tohoto pojmu. Objevné je také propojení 
s Barthesovou analýzou fotografie. Škoda, že se výklad nevrací k Mukařovského pojetí "díla 
jako věci" a nesrovnává tuto koncepci s Barthesovou. "Věc" je totiž něco jiného než 
"estetický objekt". Zde by bylo vhodné podívat se i na Derridovu práci Truth in Painting, 
především na tu její část, která rozebírá Heideggerovu a Shapirovu polemiku o výkladu van 
Goghových obrazů bot. 

Je škoda, že práci, která v mnoha ohledech umně balancuje na rozhraní mezi 
modernismem a postmodernou, uzavídá poněkud zmatená etymologie slova "moderní" (s. 
78). Ve skutečnosti jde o spojení dvou latiských slov: modo a hodiernus (dnešní). 

V celku lze říci, že se práce svým teoretickým zájmem a zčásti i kvalitou jednotlivých 
analýz výrazně vymyká z pruměru anglistických diplomek. Její nevyvážený, nástinovitý a 
přitom velmi ambiciózní charakter mě však vedou k tomu, že ji nenavrhuji hodnotit známkou 
"výborně". Doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit až podle jejího průběhu a 
výsledku. 

V Praze, 4. září 2006 


