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Diplomová práce Mgr. Very Pyanziny se věnuje mýtu a mytologizaci v postmoderním 

románu. Je to téma, kterým se diplomatka zabývá dlouhodobě a systematicky, což je z práce 

v pozitivním i negativním slova smyslu patrné. Práce je rozdělena na dvě části. V první, 

teoretické části se autorka věnuje vztahu mýtu a postmoderny a různým konceptům literárního 

a autorského mýtu. V druhé analyzuje konkrétní postmoderní romány, aby demonstrovala dílčí 

projevy autorského mýtu v textech a fungování mytologických struktur v postmoderním 

románu. 

 

Teoretická část práce představuje jednak antropologické, religionistické a 

psychologické přístupy k mýtu (F. Boas, C. Lévi-Strauss, M. Eliade, C. G. Jung), jednak 

přístupy literárně teoretické (N. Frye, P. Sellier, J. Meletinskij, D. Hodrová). V části zaměřené 

na vztah mýtu, dějin a paměti se pak přidávají i koncepty H. Whitea nebo R. Barthese či V. 

Macury. Jak je patrné už z výčtu jmen, přehled je téměř kompletní. Diplomantka prostudovala 

pečlivě většinu relevantních zdrojů. Problém je, že se jimi nechala – zřejmě v respektu 

k zavedeným autoritám - až příliš pohltit. Kapitole dominují citace, parafráze a výkladové 

pasáže a kritické čtení či jejich komparace je poněkud upozaděna. Snad to lze vysvětlit tím, že 

autorka byla natolik zaujata a zahlcena snahou nalézt co nejvíce zdrojů k jejímu oblíbenému 

tématu, že trochu ochabla její schopnost škrtat, vypouštět, zhutňovat či vlastním výkladem 

jednotlivé přístupy korigovat. Předpokládám, že nám tedy hutnost kritického čtení a komparace 

teoretických konceptů předvede u obhajoby. 

 

Ve druhé části, v níž zkoumá „platnost teoretického opodstatnění autorského mýtu“ 

prostřednictvím tří postmoderních románů (Král duchů, Plechový bubínek a Obsluhoval jsem 

anglického krále), ale autorka dokázala tento extenzivní tok zkrotit. Přestože takto formulovaný 

záměr může vést k pouhé aplikaci teoretických přístupů, k dokazování, že to, co jsme vyčetli 

z teoretických charakteristik, skutečně nalézáme v konkrétních literárních textech, podařilo se 

diplomantce nejen demonstrovat projevy mytologické struktury, ale též formulovat řadu 



inspirativních postřehů. Za pozornost stojí například analýza rituálních prvků v románech nebo 

role motivu dětství a dětského vypravěče. Škoda, že se více pozornosti nevěnuje stylizované 

oralitě textů, byť v závěru nejen díky oralitě dospívá k částečnému popření Sellierových 

východisek. 

Celkově považuji diplomovou práci Mgr. Very Pyanziny za velmi poctivý a solidní 

akademický text, v němž se velmi dobře vyrovnala s požadavky kladenými na diplomovou 

práci. Její teoretická část může autorce posloužit jako funkční rešerše pro zamýšlený projekt 

doktorské práce. Diplomovou práci tedy doporučuji k obhajobě a podle jejího průběhu 

doporučuji hodnotit na škále výborně – velmi dobře. 

 

 

 

V Praze 6. 9. 2016      Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. 


