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Diplomová práce Daniely Matysové je promyšleným, pečlivě vyargumentovaným a elegantně 

napsaným textem. Ačkoliv je práce nazvána „Mýtus literárního“ hlavním a nejrozsáhlejším 

autorčiným tématem je povaha jazyka ve vztahu k možnosti naší orientace ve světě a 

možnosti komunikace. Práce vychází z tradice analytické filosofie. Zabývá se nejprve 

empiristickým pojetím jazyka, které autorka velice přesvědčivě ukazuje na myšlenkách 

Bertranda Russella. Důležité je zde především tvrzení, že empiristické pojetí jazyka 

předpokládá ukotvení možnosti jazykového porozumění ve všeobecně sdílené mimojazykové 

evidenci. Autorka úspěšně nastiňuje problematičnost této hypotézy i její kritiku od L. 

Wittgensteina, W. V. O. Quina a W. Sellarse. Jádro práce pak spočívá v přesvědčivé analýze 

alternativ, které se (v kontextu analytické filosofie) nabízejí pro překonání odmítnutého 

empirismu. Jádrem těchto úvah je precizní a kreativní analýza diskuze mezi D. Davidsonem a 

M. Dummettem, respektive sporu mezi tzv. sociálním a percepčním externalismem. Výsledky 

získané z analýzy této diskuze pak autorka (opět precizně a kreativně) uplatňuje pro rozbor 

debaty mezi S. Fishem a W. Iserem o povaze literárních děl. V tomto momentu ukazuje, že 

(pokud by se danou problematikou zabývali), byli by oba autoři pravděpodobně na straně 

sociálního externalismu. Autorka celou práci uzavírá návrhem toho, jak by mohla vypadat 

literární teorie postavená na Davidsonově pojetí percepčního externalismu. 

 

Celá práce je velice pečlivě argumentačně vystavěna a i když je značně rozsáhlá, autorka 

neuhýbá ze svého tématu a práce se proto nerozplývá v dílčích irelevantních tématech, ale 

každé téma výklad posouvá o krok dál. Autorka nepřejímá pasivně slovník „svých 

filosofických hrdinů“, ale aktivně ho interpretuje a vsazuje do kontextu příslušných teorií. 

Diplomová práce je však silná i v detailních analýzách. Zvláště cenné jsou, podle mého 

názoru, postřehy o tom, jak Davidson, Dummett, Hacking a další používají pojmy 

„interpretace“, „jazyk“ a „pravidla“ (zvláště rozlišení „pravidelnosti“ a „pravidla“ v díle obou 

autorů, je dle mého názoru velice zajímavým postřehem). 

 

Práce pracuje s impozantním množstvím literatury a je psána kultivovaným jazykem. Snad jen 

univerzální jihočeské -ovo, vyznívá v kontextu úrovně celé práce poněkud kostrbatě. 

Diplomovou práci považuji za vynikající a domnívám se, že některé její části jsou 

publikovatelné. Pro vlastní obhajobu bych rád navrhl dvě témata (problematické okruhy): 

 



Na straně 114 autorka tvrdí: „Jak čtení, tak text jsou zde chápány jako pouhé prostředky pro 

dosažení cíle (přenos sdělení), měly by proto být takzvaně co nejvíce transparentní a 

bezproblémové. Struktura textu je pak vytvářena s tím záměrem, aby byl její obsah co 

nejméně vnitřně rozporný a určitosti pokud možno jednoznačné.“ 

 

Před tímto popisem autorka mluví o Ingardenovi, po něm, o Iserovi. Týká se dané tvrzení 

Ingardena, Isera, nebo obou? Pokud se týká i Isera bylo by třeba vysvětlit jak by se tvrzení o 

potřebě nerozpornosti struktury textu snášelo s autorkou citovaným Iserovým důrazem na 

negativitu. 

 

Na straně 119 autorka tvrdí: „Ve výsledku je tak sice podle Isera každé poznání tohoto 

předmětu zprostředkované, ale nesouhlasí s Fishem, že by to znamenalo, že kvůli tomu nám 

coby interpretům předmět neposkytuje žádná vodítka, jak s ním zacházet. Protože dané 

existuje ještě před jazykem, musí působit jako omezení na interpretace vnímatelů.“ 

 

Opravdu Iser tvrdí, že „dané“ existuje před jazykem? Nemluví v tomto kontextu především o 

interpretaci? Netvrdí zde spíše, že každá interpretace musí být o něčem a toto „něco“ je tím, 

co je pro danou interpretaci „dané“?  

 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 


