
Posudek oponenta na diplomovou práci Bc. Dominiky Kriššákové 
s názvem Rebelujúci intelektuál v premenách času – Dominik Tatarka a 
jeho pôsobenie v disidentskom hnutí 

 

Dominika Kriššáková se při psaní své závěrečné práce bezpochyby vydala nesnadnou 
cestou, když si zvolila práci jednak biografickou, jednak týkající se literáta a disidenta, 
v tomto případě Dominika Tatarky.  

Co je nesnadného na biografické práci? Metodologicky je těch aspektů jistě několik, ale 
obecně jde zejména o udržení jakéhosi odstupu při psaní, o neustálou snahu o „nepropadnutí 
svému hrdinovi“ přespříliš atd. V tomto smyslu se práce autorce určitě povedla: hned v úvodu 
textu jasně deklaruje svůj obdiv i úctu k Dominiku Tatarkovi (s. 8), zároveň se však zdržuje 
morálních soudů jeho činů. Naopak – zejména v případě výkladu Tatarkovy komunistické 
minulosti či mimomanželských vztahů postupuje s velkou snahou o pochopení bez 
přibarvování na jednu či druhou stranu.  

O něco problematičtější se mi však zdá práce právě ve smyslu uchopení života literáta a 
disidenta, respektive ve smyslu rozhodnutí, s čím a jak pracovat. V úvodu práce autorka 
vymezuje svou práci jako nahlédnutí na osobnost Dominika Tatarky primárně z historického 
úhlu pohledu s přihlédnutím k relevantní části uměleckého díla. (s. 8–9) Z metodologického 
hlediska pak ovšem pracuje zejména s jeho literárním dílem (vydaným či dostupným 
v archivu), s interpretacemi Tatarkova díla z pera jiných autorů, se vzpomínkami na něj (ať už 
vydanými, nebo zachycenými v rozhovorech), či s archiváliemi, které se týkají svazu 
spisovatelů… 

Čemu zde nerozumím, jsou dvě věci, a prosím tedy o osvětlení u obhajoby: na s. 12 i znovu 
na s. 86 jsou zmíněny Navrávačky s Evou Štolbovou, na první pohled jedinečný pramen 
k pochopení osobnosti: zpověď na sklonku života, v období nepříznivém jak osobně, 
pracovně, tak zdravotně, rozhovor vedený osobou blízkou a různě editovaný, byť nakonec 
nedávno vydaný, i samotnou autorkou uvedený jako „pozoruhodný orálne historický 
prameň“. (s. 12) S textem však není hlouběji pracováno, i na s. 86 autorka píše, že ho nechce 
hloubkově analyzovat ani interpretovat. Má otázka tedy samozřejmě zní: proč? Alespoň 
z povšechného představení pramene mi připadá jako naprosto jedinečný a výjimečný, tím 
spíš v případě, že s dotyčným již nelze rozhovor vést (navíc v kombinaci s mnohdy až 
záviděníhodně upřímnou korespondencí, viz např. strany 40–42). 

Druhá věc pak souvisí s deklarovaným historickým, nikoli explicitně literárně-historickým 
zaměřením práce na jedné straně, a s na mnoha místech zmiňovaným ostrým tlakem a 
zásadním vlivem StB na Tatarkův život. Nemohu se tedy nezeptat, proč autorka nepracovala i 
s materiály z provenience bezpečnostních složek, zejména tedy StB? Tato varianta totiž není 
v metodologické části práce ani zmíněna, byť třeba s vysvětlením, proč to vůbec ani nezkusit, 
čemuž v souvislosti se zaměřením práce a se zjevně významnou rolí StB v Tatarkově životě 
vlastně nerozumím. (Tím spíše ne, když soudě dle přílohy E Tatarkův svazek byl – jako jediný 
zde uvedený – archivován, nikoli skartován a záznam o něm je jednoduše dohledatelný přes 
Ústav pamäti národa.)  

Nezpochybnitelným plusem předloženého textu je vedle práce se značným množstvím 
literatury také pořízení 5 vlastních rozhovorů, byť jejich využití v práci je – jak sama autorka 
přiznává – spíše doplňkové, využité zejména v části o slovenském disentu, ke kterému by 
možná šlo čerpat i z jiných zdrojů. Rozhovory však autorka výslovně nepovažuje za orálně-
historické, přesto však s narátory (?) vyjednala i informovaný souhlas – což je samozřejmě 
třeba hodnotit jedině kladně. Mohla by tedy autorka povahu těchto rozhovorů a postup při 
jejich zpracování ještě přiblížit při obhajobě?  

Samotná práce je každopádně zpracována precizně, překlepů je minimum, jen občas bych 
možná volila jiné formulace (např. v pasáži o Hnutí revoluční mládeže – skutečně jejich 



aktivní odpor zabrzdil realizaci tzv. normalizace?, s. 45), na s. 64 chybí odkaz na rozhovor. 
Poněkud matoucí je odstavec o tom, na jaké pakty/akty, které Československo ratifikovalo 
(navíc nesprávně uvedeno v roce 1976), Charta odkazovala (s. 48): klíčový byl Závěrečný akt 
Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, který Československo ratifikovalo v srpnu 
1975, zde zmiňovaný Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní 
pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech Československo podepsalo již v říjnu 
1968, ale až v listopadu 1975 s nimi vyslovilo souhlas Federální shromáždění.  

Taktéž bych uvítala více informací o Tatarkově manželce zejména na místě, kde Miroslav 
Kusý hovoří o jejich vztahu a o tom, že Tatarka pokazil kariéru nejen sobě, ale i jí. (s. 78) O 
kariéře v jakém oboru hovoří? Všeobecně je zbytečné v metodologickém úvodu hovořit o tom, 
jaký rozhovor bude snad nápomocný při výkladu nějakého tématu (týká se rozhovoru 
s Lenkou Procházkovou, který nakonec nebyl natočen, s. 12) – domnívám se, že je lepší psát 
už v minulém čase o tom, jak se co podařilo či nikoli. 

To jsou však jen drobné poznámky k celku práce, který považuji za velice poctivě 
odvedený, byť s potenciálem, který možná nebyl plně využit. Práci však s radostí doporučuji 
k obhajobě a navrhuji ji hodnotit mezi stupněm výborně (1) a velmi dobře (2) v závislosti na 
průběhu obhajoby.  

 

 

 

 

V Praze dne 9. 8. 2017    Mgr. Jana Wohlmuth Markupová 


