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Práce je výsledkem dlouholetého doktorského studia. Po nedokončení studia v prvním 
termínu se doktorand přihlásil znovu a předložil nadějnější, ale také o dost ambicióznější 
koncepci disertace. Druhé studium zprvu probíhalo bez větších komplikací - doktorand během 
něho publikoval dva kvalitní vědecké články v recenzovaných časopisech o problematice 
řešené v práci. Teprve v průběhu posledních cca 20 měsíců došlo ke zpomalení prací na 
disertaci a opětovnému odkládání jejího dokončení. Pod tlakem nejzazšího termínu odevzdání 
před koncem zákonné lhůty studia byla pak práce dokončována překotně a ke konzultacím se 
školitelem docházelo vesměs až na poslední chvíli. Jen díky značné duchapřítomnosti a 
velikému úsilí doktoranda, který se snažil reagovat na většinu školitelových připomínek, byla 
práce odevzdána ve stavu, jenž odpovídá požadavkům kladeným na doktorskou disertaci. 
 Práce je velice ambiciózní, a to jak po metodologické, tak i interpretační stránce. 
Celkově lze tuto ambicióznost hodnotit pozitivně, neboť zásadním způsobem přispěla ke 
kvalitě výsledků. Po metodologické stránce přichází práce s využitím Foucaultovy 
interpretace Benthamovy architektonické figury zvané Panopticon pro diskursivní analýzu 
autocenzury v afroamerické literatuře. Pokud jde o interpretační přínos práce, je jím 
především výklad klíčových povídek Charlese Johnsona v z hlediska hloubkové analýzy 
širokého kontextu afroamerické literatury. Výklad je navíc podpořen uchopením podstatných 
rysů některých průvodních historických jevů, jako např. tzv. „African Colonization“, tj. plánů 
na návrat Afroameričanů do Afriky apod. 
 Jsem přesvědčen, že práce může být „dotažena“ a poté nabídnuta některému ze 
zahraničních nakladatelství, nicméně její dovedení do publikovatelné podoby nebude 
jednoduché. Hlubší kritickou reflexi vyžaduje především přebujelá teoreticko-metodologická 
stránka. Např. použití pojmu „trope“ ve smyslu „klišé“ je sice lexikálně možné, ale ignoruje 
fakt, že Foucaultův přístup, z něhož práce metodologicky čerpá, vychází z teorie diskursu, 
v jejímž rámci se „tropus“ chápe spíše v původním významu. Jak Foucaultovo pojetí 
Panopticon, tak i Derridovo pojetí „farmakon“ jsou v práci nepříliš jasným způsobem 
propojeny s binárními protiklady vycházejícím z jiných teorií („assimilationism“ vs. 
„nationalism“, „affirmative“ vs. „derogatory“ essentialism, „exegetical“ vs. „exhortative“ 
trope, “autonomous“ vs. „tendentious“ committed art atd.), které je redukují na pouhá klišé a 
neumožňují je rozvinout v intencích teorií, z nichž byly vytrženy. Práce se rovněž vyhýbá 
důkladné diskusi rasismu (bělošského i černošského), ale přitom laboruje s genetickými 
termíny („fenotyp“) způsobem, který rasismus neosvětluje jako zhoubnou ideologii, ale ještě 
více komplikuje fungování metodologického aparátu. Doktorand je však, přes má upozornění, 
přesvědčen o smysluplnosti své složité a heterogenní metodologie, jejíž výklad zabírá 
značnou část práce. Při kvapném dokončování práce se nám tuto systémovou vadu již 
nepodařilo odstranit.  

Pokud jde o vady interpretační části, nejsou příliš závažné. Ze systémového hlediska 
lze mít námitky proti přebujelosti některých interpretací, zejména povídky „Poetry and 
Politics“ o první afroamerické básnířce Phillis Wheatley, i když se doktorand pokusil původní 
podkapitolu na můj podnět zkrátit. Jinak jde v podstatě o dílčí problémy, které lze bez větších 
potíží vyřešit. Uvedu alespoň dva příklady: V celkově produktivním srovnání Johnsonovy 
povídky „Executive Decision“ s Melvilleovým Písařem Bartlebym, není bohužel zachycen 
důležitý rozdíl v pojetí vyprávěče, jehož pozice je u Melvillea poznamenána přemrštěnou 
představou o vlastní autoritě dané mocí kapitálu. V povídce „Alethia“ figuruje reduktivní 
intepretace filosofického termínu „aletheia“ Možná, že by bylo vhodné poukázat na omezené 
znalosti filosofie, z nichž Johnsonův hrdina i někteří vykladači povídky vycházejí. Termín se 
vztahuje především k problematice pravdy jako něčeho, co je skryté a co je za určitých 



podmínek odhaleno. Nicméně ono odhalení nemusí b;it úplné, a tím je zpochybněna pravda
jako absolutní hodnota. Na to ukazuje např, Denida v knize Dát smrt. Odkazy k Platónovu
dialo gu Symp o s i o n tuto problematiku do statečně neo světluj í.

Jediný rys závěru práce, kteqý považuji zaproblematický, je kontrast mezipaséĚemi,
jež charakterízují teoretické záů<lady metodologie, a částí shrnující interpretace Johnsonových
povídek. Z drJhé příliš nevyplývá, zda a jak byla použitá metodologie pro jejich intepretaci
užitečná, zejména, co nového pomohla v Johnsonově literámím díle odhalit a jak přispěla k
jeho kontextualizaci v rámci afroamerické i celé americké literatury.

Vcelku Lze ale konstatovat, že výslednápráce více než splňuje požadavky na disertační
práci. Práci proto doporučuji k obhajobě.

V Praze, 31.bíezna2077
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