
Michaela Šaršeová: Současná česká literatura v kontextu střední školy 

(oponentský posudek diplomové práce na oboru Učitelství: Český jazyk a literatura na FF UK v 

Praze) 

Cíl práce, její účel a směřování 

Cíl práce je poněkud jiný, než jsme na oboru české literatury zvyklí: Nejde o přesné popsání či 

analýzu určitého literárního jevu, ale o práci, která nezastírá i účel praktický a chce navrhnout posun 

ve stávajícím pojetí výuky literatury na střední škole. Tento „performativní“ aspekt je sympatický a 

umožňuje práci deklarovat i praktický účel, kterým by mohl být další dialog nad navrženými postupy a 

posuny. Proto i tento oponentský posudek je koncipován v dialogickém duchu, jako odpovědi, další 

dotazy a jiné reakce na text diplomové práce. 

Metodologie 

Práce tohoto typu a zacílení si žádá určité pojetí literatury. Problém řady debat o reformě 

literární výuky, k nimž práce průběžně odkazuje, spočívá v tom, že debatéři žádné pojetí nemají a 

literární výuku chápou spíše jako instrument k dosažení cílů, ať už je jimi hausenblasovská idea 

výborně disponovaného studenta, kterému je prostě jen třeba dát prostor, anebo úřednická péče o 

to, abychom v příštích statistikách čtenářské gramotnosti dopadli lépe. Michaela Šaršeová takové 

pojetí má, byť si je pochopitelně nevytváří kutilsky sama, ale přebírá impulsy týmového projektu 

Dějin české moderny či metodologických debat o pojetí literární historie a teorie, jež se v českém 

akademickém prostoru čas od času odehrávají. Práce je tudíž příjemně současná a zároveň zakotvená 

v odbornosti oboru, a ne jen v pedagogické „aplikovatelnosti“. 

Michaela Šaršeová vnímá, že její klíčový pojem „současná literatura“ nemůže mít esenciální 

vymezení a že musí fungovat jako deiktický výraz, který odkazuje k proměnlivému obsahu 

situovanému v daném kontextu. Naštěstí jen letmo se zmiňuje o pokusu vymezit současnost 

„mediálním zlomem“ v traktátu Karla Poireckého a podloženě odmítá, aby výraz odkazoval nadále 

k stereotypnímu bodu politického zlomu, tedy k roku 1989 – 90. léta už se dnes jeví jako řádně 

historická a vzdálená éra. Zároveň ale její vlastní vymezení na „literaturu posledních pěti let“ je 

neméně problematické: V kontextu světové literatury, kde musí kniha vyjít v původním jazyce, její 

ohlas musí navodit zájem nakladatele, který musí vyjednat práva, nechat knihu přeložit a pak ji vydat, 

bychom neměli ani těch pět let, ale spíše roky dva – dnes u nás v oblasti překladových novinek 

v průměru vycházejí knihy vydané v původním jazyce v roce 2014. A další problém je pragmatický: 

Vychází-li překladové beletrie zhruba třikrát víc než původní české, je logicky i „rozptyl“, tedy nejen 

absence jakéhokoli kanonizování, ale i nahodilé shody, kdy několik lidí bude číst totéž, dán už 

statisticky. Nemluvě o důvodu elementárním, který vysvětluje, proč i „seznamy“ končí Ecem a 

Havlem – učitelé manifestují enormní odpor k tomu, aby načítali to nejnovější, když „to“ ještě není 

kanonizované a když na kontinuální četbu dle svých stesků nemají čas. 

Práce s odbornou literaturou 

Práce je vystavěna na referencích k široké škále odborné literatury. Podloženost vlastních 

soudů, ochota dohledávat zdroje, jež nabízejí statistické či jiné podloží pro argumentaci, patří 

k výrazným kladům práce. 



Styl a prezentace 

Práce je založena na postupném budování argumentačního podloží – analyzuje současný 

stav, aby poté mohla navrhnout „cestu z krize“. Tato kompozice odpovídá tématu, ale i účelu práce. 

Práce je pečlivě napsána z hlediska zřetelné argumentace a je i pečlivě zredigována. Jen 

výjimečně lze najít v textu soudy, jež znějí vehementně a nepodloženě. Jeden takový bych ale 

vysvětlit při obhajobě chtěl: „literatura současná má však díky své aktuálnosti (literární i jazykové) 

velkou výhodu: je dnešnímu čtenáři srozumitelnější a bližší“ (s. 62). Proč je prosím apriorně 

srozumitelnější? A je vskutku nutně i „čtenáři tak vůbec“ bližší? 

Práci dobře podkládají přílohy, které skýtají dostatečnou materiální vydatnosti i 

reprezentativnost. Dílčí výhrady mám jenom ke grafickým „koláčům“ a dalším schematizacím. Chápu, 

že práci, která chce mít i společenský dopad, sluší způsoby prezentace oblíbené spíše ve 

společenských než v humanitních vědách, ale zároveň myslím, že zde se občas s exaktní přesností do 

grafů převádějí údaje, jež přesnou povahu nemohou mít – podobně jako je tomu třeba u výzkumů 

čtenářství. Když tudíž např. položíme otázku „Zajímá vás téma současné české literatury?“ (graf na s. 

96), nebude velký rozptyl jen v rámci významu a reference výrazu „současná česká literatura“, ale i 

v rámci toho, jaký význam/referenci si každý respondent nastaví vůči výrazu „zajímá“. Když si 

analogicky představím, že by se mne někdo ptal, zda mne zajímá vesmír, nevěděl bych, resp. Bych 

musel odpovídat stylem „někdy jo, někdy ne“, „trochu“, „jak kdy“ apod. 

Celková koherence a akademická disciplinovanost 

 Již bylo zmíněno, že práce je dobře komponovaná, argumentačně drží pohromadě a zacíleně 

směřuje k návrhu řešení, který se jeví jako produktivní, byť jistě není spásným řešením, 

realizovatelným v jakémkoli kontextu.  

Práci hodnotím jako pozoruhodnou, produktivní a originální. Dle mého soudu zcela splňuje 

kritéria pro diplomové práce na daném oboru. Jednoznačně ji doporučuji k obhajobě a navrhuji její 

hodnocení známkou výborně. 

 

V Praze dne 12. 6. 2017 
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