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L-1;ie Malá: Inte1ptetace tománu SpaslvanaMatouška (i.t"., české literatury a komparatisulry FFuK,2016)

Posudek vedoucího ptáce

Stuďum L. Malé jsem mohl sledovat během několika kuzů, které jsem během jejflro
magisterského stuďa veď, a lze konstatovat, že jde o studentku yrttkajíci soustavnou a
s.oustředěnou pilí, zvídavostí, iniciativou. Zlaátka, o výbotnou studentku, p řiciázejicís otázkami
gi ď$usními podněty, jaké zpnviďa svědčí o živZm zájml' nejen dílčím, nýbtž i obecně
kritickém. Volbou svého ďplomního tématu mě překvapila stejně jako žádosti. átyctr jeji púciveď' Nebot' těžko mohla právě ode mě čekat 

-hlubší_vhled 
do problémo, s nímž se chtěla

vyÍovnat. JakoEteúmi hi9todk bych ii od současného tématu odrazo7ra|,její atgumentace však od
počátku směřovala k problému interpretace a k ověření teotetických 

'"a.o"i,i, 
což rliplomové

ptáci mohlo poslcytnout slibné rýchoďsko. Nakonec jsem obojí její volbu priritit nebot, otevřela
vyzývavoa příležitost také mně, příležitost alespoň částečně 

'po'o"o-3, 
sitoáci, v nž _ jak

naznačuje smět ďplomantčina v.ýkladu - (nejen) náše součas ná \tieranxa je.
Tématem dipiomové ptáceL' Malé se tedy stal rozsáh7ý román ír^n^Matouška Spas'Jde

o text, na němž si většina jeho recenzentu vylámala zuby. Diplomantka ke svému úkolu puvoáně
pfistoupila s otázkou, zda se bude vůbec tuto textovou matedi s to r,ypořádat pomocí nástro;tr,
iež si během stuďa osvojila. Á tu lze, domnívám se, hned na počátku'korrrt"to,r"t, že se s tímto
úkolem v jeho podstatné části neminula, přesto či ptávě proto,_ž" musela projít nesnadnou cestou
hledání adekvátního rýchoďska. Price počíná cňat"kt"dstiko., 3u.o4.l, posloupností
Matouškova textu, tesp. jeho ďskontinuitní a heterogenní povahy a postupuje'přes promítnutí či
rozšíření popisu této ďskonti"oity do problému ňa.aáuauno ..ěao-i r. á"o1l.l ústředních
témat, tj. charakteristikám funkcí postav a vypravěče. Následuje lozpr^v^ o fuonii jako rétotické
figuře a natativní modalitě, kde se autotka vyvatova7a rekapitulací a sumanzací rozsáh|ého
teoretického problému a prosďednictvím funkční poladty napjité mezi pojetím Paula de Mana a
\lladimira Jankélévitche po,,lkázaIa jen na ty aspekty jejich přístupu (tozo 

'ýznamu, 
subvezivní,

osvoboďvé účínky itonie), které posléze v5nlživá ve 'qýkladu-tzv. ironi.te 1ae1""é) gradace
románu. Na exkurz o ironii organicky navazuje pasáž o zdvo1ovfutt či multiplikaci syže-toqých
pwků. Další teotetické exkurzy _ o sebeteferenčních principech vyprávění a o efektech tzv. mise
en abjme (ptaralelizaci textu jako jeho zdvojovánt na o.. 3árt /dětztI/ - celek) jsou 1iž přímo
včleněny do qýkiadu o Matouškově románu jako (roz\<Iádajícího se) puzzle svéhá d-h;, .1r rre-;
však kontury jednotiiv'ých.dílů neustále proměňují svou linii a přeslupují svoje vzájemn é vztaby.
Závětečné pasáže o poměru alegoriclr,ých r,1ptávěcích modalii vytžeru a ..šádnosti (opakován!
|ze považovat za tntetPtetační jádto práce ústící nenásilně do závěns' v němž autotka iormulujá
své hodnotově otevřené čtení románu ptopojujícího ústrojně qýklady o Pov^ze fuonického
ztcad7enive vztahu vyptavěče a hlavní posta\,T'

Jako vedoucí práce jsem text čet] na přeskáčku, po jednotlivých pasážích, či dokonce
odstavcích. Unikl mi tak rys, kteý může pfi četbě celku působit -širrě -_ úvodní deskdptivní
kapitoly mají v porormání spasážemí teoreticky vyztužen'ými těžkopádnější úz, jde však__ ďe
mého - o důsledek stážlry s Matouškoým opusem, kteý, přiznejme si, většina z nás odložia
stfanou. Deskripce, jtž zďe autorka ptovádt, napomáhá _ bez otrockého převypmvováru či
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ilustrativního reprodukováni _ vymezení ústřednilro interpretačního podvojného tématu (viz
shota) a předběžné odentaci v něm.

Práce L' Ma|é zceLa odpovídá nárokům kladeným na ďplomové práce, nebot' ptokazuje
autorčinu analytickou schopnost tozvinout ptostřednictvím literltněvědných nástojů ."-orruá.1
inte1pretační Postup dopivajíci k nosným závěr&m a ověfit si _ v tele..antním qÍběfu _ 

'o.'oriteotetických modelů vypúvěttt ve vztahu k současnému textu s nepředpo jutýÁ, avšak kdticky
otevřeným stanoviskem . Práce je _ především ve svém jádru - formulač it 

"yžraa,1eií 
postup je

ziete|ný a ověřitelný. N" závět si snad mohu dovolit poznámku, že jsem 
''" při'top,, r. ú"íe

oceňoval již odvahu a wtdošíjnost, s nimiž setrvávala i otázek, n^ něž bych sám t!žko il.da
odpověď. Doporučuji práci k obhajobě a navthuji hodnocení qýborně.
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