
Posudek školitelky na bakalářskou práci Radka Karkovského 

Minimalismus v díle Jeana-Philippa Toussainta 

 

Radek Karkovský se dlouhodobě a intenzivně zajímá o současné frankofonní literatury, 

zejména o dílo Jeana-Philippa Toussainta, takže sám navrhl téma své bakalářské práce a také ji 

sám zpracoval na základě konzultací se mnou. (Podobná skutečnost by sice měla být 

samozřejmostí, ale vzhledem k počtu studentů, kteří od školitele očekávají, že jim nejen 

„přidělí“ téma, navrhne strukturu celé práce plus odpovídající sekundární literaturu, ale že jim 

i opraví několik nepřijatelných verzí a bude je přeformulovávat do nějaké přijatelné, je třeba 

vyzdvihnout studentův samostatný úsudek a schopnost tvořivě zvládnout akademickou práci 

odpovídající úrovně.) 

Pojem „minimalismus“ se poměrně často objevuje v recenzích Toussaintových románů 

i v odborných pojednáních o tomto francouzském spisovateli belgického původu. Při 

Toussaintově poslední návštěvě Prahy v dubnu 2015 se s „minimalismem“ rovněž zcela běžně 

operovalo v debatách a workshopech organizovaných na půdě Národní galerie, v rámci nichž 

byly čteny autorovy romány a promítány jeho filmy. Sám Toussaint proti svému zařazení mezi 

minimalisty nijak „neprotestoval“ a po celou dobu diskuzí se zdálo, že toto označení všem 

přichází na mysl jaksi automaticky.  

Přesto Toussaintův minimalismus není nikde přesně definován. Čtenář ho tak nějak 

spontánně registruje, aniž by si nutně kladl otázky po principech jeho fungování a filozofii, 

kterou vyjadřuje. Ve své bakalářské práci se proto Radek Karkovský rozhodl prozkoumat tento 

pojem, shrnout jeho historický vývoj (od výtvarného umění k literatuře) a pak ho aplikovat na 

Toussaintovy romány Koupelna, Fotoaparát a Milovat se. 

Práce sleduje projevy minimalismu ve zpracování vypravěče, jeho pohledu na ostatní 

postavy, v časoprostorovém zasazení příběhu a v jemně ironickém humoru, který je 

Toussaintovi vlastní. Ukazuje, jak spisovatel pracuje se čtenářem jako s partnerem, jak ho 

někdy mate neexistujícími connaissances partagées a jak v něm rozvíjí cit pro polysémické 

hrátky s francouzštinou. Studie zmiňuje i Toussaintův složitý vztah k Novému románu, na který 

autor částečně navazuje, ale který posouvá do nových souvislostí v rámci něčeho, co bychom 

mohli označit za hommage ironique. 

Bakalářskou práci jsem průběžně četla a veškeré své připomínky a námitky jsem 

sdělovala přímo autorovi. V závěrečné fázi v ní nevidím žádná závažná interpretační 

pochybení. Možná by na konci mohly být více rozvinuty hypotézy o obecné filozofii 

Toussaintových děl. Střípkovitě jsou rozloženy po celé práci, ale v závěru by neškodilo ještě 



jednou shrnout, v čem je právě Toussaintův minimalismus tak jedinečný a jaká poselství vlastně 

dnešnímu čtenáři sděluje. Vzhledem k Toussaintově mezinárodní oblibě je jasné, že tento autor 

vystihuje něco velmi aktuálního, co oslovuje evropské, ale i americké a asijské čtenáře do té 

míry, že jsou ochotni spolupracovat s ním i nad rámec obvyklé výměny (webové stránky se 

„soutěžemi“ o nejlepší povídku od čtenářů, sdílené texty, veřejné performance, „nekonečné 

kolektivní knihy“ expandující na všechny kontinenty atd.). Nicméně tato poznámka směřuje 

spíše k obohacení debaty při obhajobě a v žádném případě nepředstavuje kritickou výtku vůči 

studii samotné. 

 

Bakalářská práce Radka Karkovského po mém soudu splňuje veškeré náležitosti 

předepsané pro tento druh akademických prací, takže ji vřele doporučuji k obhajobě 

s navrženým hodnocením „výborně“. 
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