
Diana Štelová: Hranice archetypu a stereotypu v tzv. červené knihovně  

(oponentský posudek diplomové práce na oboru Komparatistika na FF UK v Praze) 

Předložená práce je originálním a velice podnětným esejem, který se dobře čte, inspiruje k domýšlení 

a podnětným závěrům, a navíc má i ambici formulovat velice podstatné a produktivní otázky 

v horizontu soudobého uvažování o literatuře a kultuře.  

Cíl práce, její účel a směřování 

Cílem práce je komparativní analýza široké oblasti současné populární či masové literatury, 

v českém prostředí označované tradičně jako „červená knihovna“, a to na základě vzorku produkce 

kanadského globálně působícího nakladatelství Harlequin. Práce však díky svému rozsáhlému 

teoretickému podloží nekončí přesným popisem, ale má vůli i odvahu k zobecněním a k teoreticky 

fundované reflexi abstraktních pojmů typu hrdinství, stereotyp, štěstí atd. z hlediska jejich obecného 

zakotvení a funkce v populární či masové kultuře. Práce tak příjemně osciluje mezi konkrétním a 

abstraktním a čtenáře postuluje jako partnera v dialogu, protože je psaná otevřeným kódem, který 

nepoučuje, ale nechává prostor pro vlastní čtenářské nápady a domýšlení. 

Metodologie 

Jak již bylo řečeno výše, práce dynamicky osciluje mezi interpretací materiálu a obecnými 

úvahami. Neopírá se o jeden výchozí metodologický zdroj, ale do hry vnáší jednotlivé postřehy a teze 

z celé řady prací z oblasti kulturálních studií. Esejistický žánr autorce umožňuje, aby nepostupovala 

přímočaře a předvídatelně, ale dává jí možnost, aby budovala překvapivá výkladová podloží. To se 

velice produktivně projevuje už v první kapitole, v níž výklad harlequinovské postavy hezky označené 

jako „ten pravý“ předchází nápaditý a koherentní výklad tradičního superhrdiny klasické popkultury, 

založený na Supermanovi či Batmanovi a podobných – dnes již archetypálních – postavách. Tento typ 

výkladu umožňuje Dianě Štelové vytvářet komparativně pojaté srovnání postupů vytváření hrdinů v 

jednotlivých žánrech a specifikovat typ hrdiny, kterého jako stereotyp využívá milostná romance. 

Navenek by se možná mohlo zdát, že hrdinu milostné romance srovnává práce snad až příliš úporně 

se superhrdinským prototypem, který vykrystalizoval v médiu komiksu; samotný výklad ale ukazuje, 

že tato komparace je vskutku relevantní a že prostupnost obou žánrových sfér je zde vskutku velká. 

Obdobně nosná a podnětná je i charakterizace „té pravé“, tedy ženské ideální hrdinky, která 

následuje poté. 

Jediný rys, který mohl být myslím promyšlen a textově vyjádřen lépe, je charakter vzorku 

milostných romancí, jež jsou rozebírány a z nichž jsou obecné žánrové závěry vyvozovány. Četl-li jsem 

dobře, není zjevné, nakolik je tento vzorek nahodilý (tedy že vznikl prostřednictvím toho, co se 

autorce práce dostalo do ruky) a nakolik je nějak vnitřně strukturován, aby měl vskutku 

reprezentativní platnost. 

Práce s odbornou literaturou 

Práce je vystavěna na referencích k široké škále odborné literatury. K její cti patří, že 

neparafrázuje ucelená pojetí, ale z této sekundární literatury vybírá jen interpretační podněty, které 

lze pro výklad dobře využít či je použít jakožto autoritativní argumentaci. 



Styl a prezentace 

Práce je nejen pečlivě promyšlena a napsána, ale také editována. Zvládnutý je styl eseje, který 

autorce umožňuje volit výkladový směr z hlediska jeho vydatnosti a zajímavosti. Dobře promyšlené je 

spektrum dílčích motivů, z nichž je Vyvolený/-á v milostných romancí skládán/-a, stejně jako 

kompozice jednotlivých aspektů, jak jsou postupně vykládány v lineárním toku práce. Diana Štelová 

má schopnost vytvářet pěkně znějící formulace, díky čemuž má dikce práce švih a eleganci a netrpí 

úporností, popisností a nudou; proto práce snese i poněkud vyšší stránkový rozsah, aniž by působila 

monotónně. 

Několik pih na kráse dodává práci provedení závěrečného soupisu literatury: Auerbachova Mimesis je 

uvedena ve 2. vydání, aniž by to bylo zmíněno; nakladatelství „Hermann & synové“ si žádá zdvojené 

r: „Herrmann & synové“; stati, které vyšly knižně, se mají jako takové i citovat, byť třeba někde na 

internetu mohou být dostupné i jejich elektronické verze; výbory a sborníky je nutné bibliograficky 

podchytit i včetně editora, takže před název Znak, struktura, vyprávění patří ještě Kyloušek, Petr, ed.:; 

časopisecký údaj si žádá za název časopisu i uvedení ročníku – pokud jej sám neuvádí, lze jej snadno 

dopočítat. 

Celková koherence a akademická disciplinovanost 

 Byť žánr eseje s sebou nese určitá rizika, Dianě Štelové se podařilo napsat soudržnou a dobře 

zacílenou i komponovanou práci, schopnou dobírat se nosných a produktivních zobecnění, a přitom 

práci, která je ukázněná, nepředvádí se ani nekolísá mezi nosnými a vyprázdněnými pasážemi.  

Práci hodnotím jako pozoruhodnou, myšlenkově 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. 
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