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Diplomová práce s názvem Mýtus literárního je příspěvkem k tradičnímu problému literární 

estetiky, kterým je snaha definovat literárnost, tedy aspekt odlišující texty literární (či literární 

užití jazyka) od těch ostatních. Autorka ke svému tématu přistupuje z perspektivy filozofie jazyka, 

což je zcela pochopitelná volba, uvědomíme-li si, že práci původně motivovala frustrace 

ze zapouzdřenosti a neplodnosti diskusí odehrávajících se na čistě literárně-vědném poli. Vychází 

při tom především z úvah autorů podílejících na debatě o povaze jazyka a jazykových významů 

v rámci analytické filozofie od poloviny minulého století do současnosti. Hlavní postavou celé 

práce je jeden z nejvýznamnějších amerických filozofů tohoto období, Donald Davidson. Druhým 

nejvýznamnějším autorem, k jehož dílu se autorka v práci vztahuje, je pak německý literární 

estetik Wolfgang Iser. Základní linii argumentu by bylo možné shrnout následujícím způsobem: 

Donald Davidson ve svých textech opakovaně tematizoval roli pravidel v jazykové komunikaci. 

Jedná se o problematiku, která v tzv. post-analytické (či post-empiristické) filozofii jazyka 

rezonuje velmi silně dodnes, Davidson nicméně patřil k autorům, kteří se vůči možnosti přenést 

veškerou zodpovědnost za naši schopnost rozumět si na společnost a jí ustavované normy stavěli 

spíše rezervovaně. Autorka velmi instruktivním způsobem prezentuje Davidsonovu pozici 

prostřednictvím debaty, kterou tento autor vedl s britským filozofem, Michaelem Dummettem. 

Davidson, dalo by se zjednodušeně říci, problematizuje přesvědčení o primárnosti norem vůči 

porozumění. V tomto duchu klade Dummettovi (a dalším zastáncům tzv. sociálního externalismu) 

vlastně jednoduchou otázku: jak jeho teorie vysvětlí vznik norem jako takových, zakládá-li se již 

veškeré porozumění na nich, a zároveň (což je tentýž problém nahlížený z perspektivy živého 

jazyka) jejich proměnu, neustálou adaptaci (do značné míry zde lze vysledovat shodu se sporem 

mezi francouzským strukturalismem a hermeneutikou, zejména výměna mezi Claudem Lévi-

Straussem a Paulem Ricoeurem). Vhled do povahy jazykového významu a rozumění, který tímto 

způsobem autorka vytěžila, zajímavým způsobem promítá právě na problematiku teorie 

literárnosti, kdy variantu dummettovské filozofie jazyka identifikuje v pozadí Iserovy recepční 

estetiky a navrhuje uvažovat o alternativě, která by se opírala o davidsonovské pojetí toho, co je 

význam a jak dospíváme k vzájemnému porozumění. Davidsonovo kritické stanovisko vůči 

sociálnímu externalismu je v souvislosti s literaturou inspirativní z následujícího důvodu: 

vzhledem k tomu, nakolik ceněna bývá literatura pro svoji schopnost reflektovat žitou zkušenost a 

proměňovat ji, čelí teorie, které se tak či onak opírají o primárnost norem (Dummett), námitce, jak 

by literatura mohla něco takového dokázat, pokud by jazyk fungoval pouze na základě vše 

prostupujících pravidel. Buď by literatura byla příliš konformní s vládnoucími normami a o žádné 

reflektující a potenciálně subverzivní funkci by nemohla být řeč, anebo naopak, pokud by pravidla 

překročila, stala by se nesrozumitelnou a ztratila by jakýkoli potenciální vliv na běžnou zkušenost 

(resp. nedokázali bychom vysvětlit, jak pro nás může za takových podmínek něco znamenat).   

Domnívám se, že autorce se výše nastíněný argument podařilo v práci nejen přesvědčivě dovést 

k naplnění, ale v průběhu poměrně dlouhého výkladu neztrácí hlavní linii ze zřetele a čtenář se tak 

dokáže v textu spolehlivě orientovat. Rozvržení práce patří jednoznačně k jejím přednostem: text 

tvoří dvě symetricky koncipované poloviny (ve smyslu tématickém, nikoli rozsahem), které 

kopírují naznačený postup argumentace. Autorka se nejdříve věnuje vývoji analytické filozofie od 

„empiristické“ fáze první poloviny dvacátého století k fázi post-analytické, přičemž hlavní ohled, 

který sleduje, není historický, ale systematický. Jejím cílem je správně identifikovat jádro sporu 

mezi Davidsonem a Dummettem, které je subtilnější, než rozdíl mezi korespondenční (či 



atomistickou) teorií významu a teoriemi překonávajícími tento model. Druhá část první poloviny 

práce je pak věnována ústřední otázce textu, a to sporu o význam společenských norem pro jazyk 

a rozumění. V první části druhé poloviny práce může čtenář sledovat debatu mezi Wolfgangem 

Iserem a Stanley Fishem: spor mezi těmito dvěma literárními estetiky, který se odehrál 

v osmdesátých létech dvacátého století, poskytl autorce příležitost přesně lokalizovat skutečně 

závažné téma literární teorie (představa literatury jako typu diskurzu překračujícího platné 

jazykové normy), kterému bývali měli čelit oba tito autoři. Bohužel, tato výměna mezi Iserem a 

Fishem sama až k této otázce nepronikla a proto ji autorka opouští ve prospěch odkrývání 

filozofických předpokladů Iserovy teorie, u kterých se snaží vykázat příbuznost s dummettovskou 

filozofií jazyka. 

Za nejzdařilejší oddíly celé práce považuji především ty, které jsou věnovány úvahám o 

soukromém jazyku, jistotě a Davidsonově percepčním externalismu (4.1 a 4.2) a pak také oddíl, 

kde autorka konfrontuje Davidsonovy námitky vůči Dummettově sociálnímu externalismu 

s Iserovou teorií literatury (6.3). Zde můžeme sledovat, jak autorka plně kontroluje svoji 

argumentaci a prokazuje cit pro práci s literaturou. Nicméně, posuzovaná diplomová práce 

celkově nabízí výklad, jehož postup je srozumitelně motivovaný a čtenář jej tudíž dokáže bez 

potíží sledovat od začátku do konce, a přesvědčivou práci s rozsáhlou literaturou. Autorka 

průběžně prokazuje nejen schopnost interpretovat jednotlivé texty a rekonstruovat pozice 

jednotlivých autorů z více zdrojů, ale především zaujmout kritický odstup od cizích názorů, s 

nimiž pracuje. 

Pokud bych měl na předkládané diplomové práci hledat chyby, pak nemá význam zastírat, že by 

se našlo mnohé ke zlepšení v oblasti zbytečných překlepů, vynechaných slov, mnohdy 

krkolomných větných konstrukcí, zbytečného používání několika novotvarů („prokreativní“, 

„proaktivní“ apod.) a kolokviálních tvarů slov („Iserovo, Davidsonovo, Dummetovo ... teorie“). 

Na několika místech je také porušena zvolená citační norma. Dalo by se též snad uvažovat, zda 

bylo skutečně nezbytné začlenit do práce oddíl věnovaný Derridovi (4.4) či zda by nebylo 

vhodnější namísto první kapitoly o empirismu a korespondenční teorii významu uvést jen 

stručnou resumující poznámku. Také by se dalo namítat, že na výsledném textu je snad až příliš 

znát, jak se postupně, během psaní marginalizovala role konfrontace mezi Iserem a Fishem, která 

celou práci původně inspirovala, ale nakonec se z ní stalo jen téma pomocné a tak snad i 

nahraditelné. Nicméně, všechny tyto výtky se týkají skutečně jen dílčích problémů a nedevalvují 

hlavní kvalitu práce, která spočívá v předvedení konzistentní úvahy vycházející z rozsáhlé 

relevantní (mnohdy velmi obtížné) literatury, ale nakonec ji překračující vlastním vnosem 

v podobě nové formulace otázky, kterou je na místě si klást nejen v souvislosti s Iserovou literární 

estetikou, ale s úvahami o literárnosti obecně. 

Je také nutné poznamenat, že rozsahem text významně překračuje počet stránek obvyklý pro 

diplomovou práci a také rozsah použité literatury je výrazně nadstandardní. 

Jako školitel jsem se s autorkou nad tématem práce několikrát sešel a v průběhu psaní, až do 

samotného závěru, byl text průběžně konzultován. Na základě této zkušenosti mohu prohlásit, že 

autorka jednoznačně prokázala schopnost samostatné odborné práce.    

S ohledem na uvedené poznámky navrhuji diplomovou práci Mýtus literárního k obhajobě s 

hodnocením výborně. 

__________________ 
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