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Diplomovou práci Lucie Malé lze charakterizovat jako interpretačně založenou 

analytickou studii, jejímž výlučným  předmětem je román Spas Ivana Matouška, jenž autorce 

znamená „konkrétní interpretační problém“, stavějící před ní „nutnost volby adekvátních 

interpretačních nástrojů“ (s. 6). Teoretickou základnu svého přístupu nalezla autorka jednak 

v naratologii, jež jí nabídla základní nástroje a pojmy k popisu a analýze vybraných 

narativních aspektů a kategorií (čas a kompozice románu, typ vypravěče, postavy), jednak 

v konceptu ironie a v teorii sebereflexivity. Teoretické ambice ovšem práce nemá a smyslem 

teoretizujících exkursů v rámci jednotlivých kapitol není než vymezit si konkrétní teoretický 

pojem, resp. ujasnit si, jak k analyzované entitě přistupovat, jak ji interpretačně uchopit. 

Jestliže úvodní kapitoly pojednávající o temporalitě narativu (Čas a uspořádání, 

Individuální čas vědomí a paměť) a narativních subjektech (Postavy, Sírius) zpočátku trpí 

přílišnou popisností v partiích věnovaných obecně známým naratologickým modelům a 

pojetím vypravěče a vyprávění (viz. kupř. obšírné pozn. č. 1 a 2, kde se autorka navíc dopustí 

zjevného omylu, když zamění pojmy erzählte Zeit a Erzählzeit v dobře známém pojetí 

Günthera Müllera), vlastní charakteristika kompozice Spas i jeho vypravěče jako 

dominantního a přitom značně amorfního, dynamického principu románu je výstižná a přesná, 

podložená řadou dílčích pozorování a analýz vybraných románových pasáží.  

Těžiště předkládané práce představují kapitoly, v nichž se ona naratologická základna 

obohacuje a rozšiřuje o koncept ironie, která se – jak autorka poznamenává – zvláště 

v moderní literatuře může stát konstitutivním prvkem celého vyprávění i klíčovým 

vypravěčským způsobem (s. 22). Diplomantka v této souvislosti sice letmo připomene 

Lukácsovu Teorii románu (1916), oporu pro své čtení Matouškova románu však nalézá 

především v pojetí ironie Vladimíra Jankélévitche a Paula de Mana. Přestože se o významu a 

funkci ironie v Matouškově románu zmiňovali již někteří jeho recenzenti (M. Vajchr, M. 

Schindler), v předkládané práci jejich dílčí postřehy získávají širší teoretický rámec. 

Diplomantka podává sice stručný, nicméně hutný a výstižný výklad obou výše zmíněných 

pojetí, která pak vztahuje přímo k románu, nabízejíc při tom promyšleně uspořádaný a 

dynamický sled pozorování, umně balancujících mezi popisnou evidencí textového jevu či 

prvku a jejich interpretací z perspektivy (především Jankélévitchovy) ironie a s ní svázaných 

pojmů distance, trhlina, korigování významu, narušení očekávání.  



V těchto kapitolách diplomantka setrvává v maximální míře při textu a tato poloha je jí 

zjevně nejbližší, tu se cítí nejjistěji, což prozrazuje i styl těchto partií, který je náhle plynulejší 

a uvolněnější, aniž by přitom autorka sebeméně slevila ze své argumentační náročnosti. Její 

výklad se vyznačuje vnitřní logikou, která nevychází z předem dané strukturace či 

hierarchizace pojmů, ale není ani závislá na lineárním plynutí textu a na tom, které aspekty 

toto plynutí nabídne. Uměřený je i poměr textových citací, které výklad uměle neprodlužují 

ani zbytečně nezatěžují tím, že by odváděly od sledovaného problému. Sama povaha 

analyzovaného materiálu stavěla autorku před zásadní otázku: jak uchopit dynamickou 

povahu zkoumaných narativních kategorií v jejich vzájemných relacích i ve vztahu k pojmům 

ironie a sebereflexivity v jejich fluidní proměnlivosti, aby se ze zřetele neztratila jednotící 

intence výkladu, a neuvíznout přitom kupř. v bludném kruhu variací? Předkládanou práci lze 

z této perspektivy číst i jako napínavý (a povětšinou i úspěšný) zápas o tuto křehkou 

vyváženost. V této souvislosti si dovolím jen jednu drobnou kritickou poznámku. Tuším, že 

autorka sama jako by občas vnitřní logice svého výkladu nedůvěřovala, vypomáhajíc si 

nadužíváním intratextového odkazování (fungujícího na způsob genettovských analepsí a 

prolepsí) pomocí poznámek pod čarou srov. kapitolu (napočítal jsem jich celkem sedmnáct), 

jejichž jedinou – a domnívám se, že zbytnou – funkcí je čtenáře v textu „navigovat“ a vést.  

Výkladem věnovaným vypravěči a projevům ironie se jako červená niť vinou 

průběžné poznámky o sebereflexivnímu gestu románu, jež se stupňuje s rostoucím ironickým 

odstupem vypravěče od svého protagonisty (srov. kap. Ironická gradace). V kapitole 

Sebereferenční vyprávění diplomantka obrací svou pozornost k sebereflexivním postupům 

románu v jejich komplexnosti. Ústrojně tu využívá koncept a pojetí narativní sebereflexivity a 

textových forem sebevědomí Lindy Hutcheonové a aniž by svůj výklad příliš zatěžovala 

teoretickými exkursy, zdařile postihuje s románovou sebereflexí související figuru textu 

v textu, princip mise en abyme, zrcadlení a projevy intertextovosti. Diplomantka tyto 

nejrůznější formy a projevy metafikce nejen poctivě eviduje, ale při jejich interpretaci 

mnohokrát dochází k překvapivým a originálním postřehům, jež se týkají již komplexních 

otázek charakteru románového světa Spasu. Zde mám na mysli kupř. výklad „zaumného“ 

románového titulu, který je ve své „fragmentárnosti a vytržení z kontextu nositelem 

ústředního tématu integrity a jejího narušení, podobně jako problému reference a spolehlivosti 

jazyka“ (s. 44). Obdobně i podíl románové intertextuality na konstituování smyslu díla se 

vyčerpává jen prázdným gestem odkazování, dotvářejícím „představu o chiliasmu jako 

hodnotově nehierarchizované, postmoderní směsici nesystematicky roztroušených, již nepříliš 

srozumitelných fragmentů kultury“ (s. 45). Místa sledující nejrůznější projevy Matouškovy 



sebereflexivní praxe, která vposled zpochybňuje přítomnost smyslu a reprezentace coby 

podmínky (stvořeného) světa, patří v předkládané práci k těm nejpřesvědčivějším, nemělo by 

však cenu parafrázovat zde celou řadu dílčích postřehů i zobecňujících závěrů, ke kterým 

diplomantka v průběhu svého čtení dochází. 

Postupy zrcadlení, paralelních dějů (srov. příběh skladatele Ryby, představující 

paralelu k osudu hlavního hrdiny) a opakování v konstrukční i motivické rovině Matouškova 

románu spoluutvářejí jeho mytologismus, resp. – slovy diplomantky – „mytologizující obraz 

každodenní skutečnosti“ (s. 47). Nastolené otázky poetiky všednosti, mýtu každodennosti a 

vztahu ironie k modernistické mytologizaci jsou však natolik komplexní, že zjevně již 

přesahují rámec práce a ukazují k horizontu dalšího tázání. Mohou tak vymezovat ono bílé 

místo, které nám zůstává, aby bylo stále co poznávat. Nemožnost dosažení celku nemusí 

znamenat jen neplodné selhání, neboť může naopak podněcovat a vůbec umožňovat další 

aktivitu. Parafrází citátu z Matouškova románu i autorčina výkladu jsme se přiblížili způsobu, 

jímž je v závěru práce uchopen celkový smysl interpretovaného románu, v intencích 

Jankélévitchova pojetí ironie jako „neklidné, kreativní, neustále se obnovující činnosti“ (s. 25) 

vyložený jako „ironická syntéza“, či „ztělesnění existenciálního paradoxu“ (s. 50).  

Protagonista románu Sírius Demek si v jednu chvíli připadá „jako metař, který ať dělá 

seberozmáchlejší pohyby, všechno spadané listí stejně nikdy nezamete“. Marek Vajchr ve své 

recenzi spojuje toto gesto s hrdinovým mesiášským syndromem a k ztroskotání odsouzeným 

misionářstvím, sisyfovskou snahou očistit své okolí. Pokud bychom navázali na sledovanou 

sebereflexivní rovinu románu, lze v metařových pohybech rozpoznat také marné gesto 

vypravěčovo i čtenářovo/interpretovo. M. Vajchr ironicky poznamenává, že představa 

čtenáře, který Matouškův román dokáže dočíst až do konce, se od počátku jeví jako čirá 

utopie, a provokativně jej v tomto punktu srovnává s Musilovým Mužem bez vlastností. 

Tuším, že to byla právě tato počáteční rozpačitost čtenáře i nejistota interpreta vůči poněkud 

monstróznímu tvaru románu o šesti stech osmdesáti čtyřech stranách, které stály na počátku 

autorčina interpretačního tázání: jakou cestu k jeho rozumění zvolit? Předložená diplomová 

práce nabídla jednu z cest, interpretaci, jež jde ruku v ruce s analyzovaným textem: vychází 

z něj, rozvíjí se v dialogu s ním, uchovávaje si charakter podnětné otevřenosti. Vědomě a 

záměrně při tom ovšem rezignovala na analýzu literárně historického kontextu Matouškova 

románu, což mě přivádí k prvnímu námětu pro diskusi při obhajobě, k otázce, zda by 

diplomantka mohla alespoň stručně nastínit obrysy potenciální „kontextualizace“ svého čtení, 

příp. se kriticky zamyslet nad musilovskou analogii, kterou již zmíněný M. Vajchr ve své 

recenzi shledává v ústrojném a účelném skloubení chiliastické utopie a ironizující grotesky. 



Můj druhý námět pro diskusi se dotýká dvou pojmů, které jsou v práci užity sice ojediněle, 

spoluutvářejí však její interpretační rámec: jak autorka rozumí pojmům adekvátní (ve 

spojitosti s interpretací, viz. „nutnost volby adekvátních interpretačních nástrojů“, s. 6) a 

alegorický (srov. alegorický rozměr, s. 20, 46)? 

 Jak už bylo řečeno výše, předkládanou diplomovou práci hodnotím jako nesmírně 

zralou, ve způsobu argumentace důslednou, přesvědčivou a vnitřně koherentní, v závěrech 

inspirativní a v neposlední řadě i stylisticky naprosto suverénní, vyznačující se hutným, 

argumentačně náročným, a přece čtenářsky přístupným stylem. Nemůže být pochyb o tom, že 

práce průkazně dokládá diplomantčinu schopnost přemýšlivě aplikovat znalosti a dovednosti 

literárněvědného řemesla, jež si v průběhu studia osvojila. 

Práci tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 

 

 

V Praze dne 1. 9. 2016 

 

        Doc. PhDr. Petr Málek, CSc. 

 

 

 


