
Posudek na diplomovou práci Andrey Kapustové 

MLADÁ ČESKÁ POEZIE V 80. A 90. LETECH 20. STOLETÍ 

Jak autorka píše na prvních řádcích své práce, k psaní ji přiměly otázky nad mladou českou 

lyrikou, tj. nad básnickými výkony autorů vstupujících do literatury ve vymezeném, 

z literárněhistorického hlediska čerstvém, odbornou syntézou dosud nezpracovaném období. 

Mohl jsem sledovat postupný vznik její studie a viděl jsem, že tázání to nebylo apriorní, že 

důsledné trvání na prvotních otázkách přimělo autorku oprostit se od očekávání, která byla na 

začátku nutně součástí jejího horizontu, a nechat se vést zkoumaným materiálem. 

Při volbě autorů se A. Kapustová neopírá o mimo literární zřetele, které z hlediska 

publikačních možností obě dekády od sebe ostře oddělují a které určují i dosavadní dílčí 

pojednání v sekundární literatuře, ale sleduje pobývání jednotlivých spisovatelů v literárním 

kontextu. Výběr básníků se během psaní práce proměňoval, až diplomantka dospěla ke 

kritériu, které vyloučilo tzv. autory jedné knihy - tedy ke hledisku další tvorby, produkce 

druhých, třetích atd. sbírek (které ale nejsou v rámci této práce analyzovány) a akceptace 

literárním publikem. Není to jistě jediný způsob, jak si látku vymezit, ale rozhodující je, že A. 

Kapustová svůj postup reflektuje a vnímá ho jako podmíněný pro tuto práci. 

V centru její pozornosti není ale téma historické, jako spíše problém teoretický,jejž 

autorka vymezuje podtitulem své studie: "Valence lyrického subjektu ve vybraných 

prvotinách." Po obecném exposé o pojmu lyrický subjekt (s. 9-17), při němž se opírá o 

základní práce Miroslava Červenky Sebeoslovení v lyrice (1993) a Fikční světy lyriky (2003), 

přistupuje k rozboru prvotin sedmnácti vybraných básníků (s. 18-75). Diplomantčiny analýzy 

se odvíjejí od předpokladu, že lyrický subjekt je ustavován také prostřednictvím gramatické 

osoby, která váže určitý počet nejen syntaktických, ale i sémantických pozic, a má své 

důsledky pro komunikační situaci v lyrice. Tento předpoklad je myslím vhodně a nápaditě 

inspirován jazykově teoretickými výzkumy Karla Btihlera, Jakobsonovými úvahami o 

gramatice a Lakoffovým studiem kategorií. 

Rozbor básnických prvotin přivedl A. Kapustovou k poznání, že jakkoli mezi oběma 

dekádami existují evidentní posuny v rovině zpředmětněné (např. lišící se obrazy skutečnosti, 

motivy identity nebo smrti, reflexe vlastního psaní), podstatnější je posun na úrovni 

označující, jež autorka dokládá řadou postřehů, z nichž nejpodstatnější se mi jeví protiklad 

mezi "tělesným" a "niterným" (s. 92). 



K celkovému zdaru práce počítám vedle argumetovaných postupů a zdůvodněných 

závěrů také výhled k dalšímu zkoumání, včetně úskalí, které přítomný výklad - jako každý -

skýtá. Studii Andrey Kapustové rád doporučuji k obhajobě. 
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