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Diplomová práce Zuzany Fučíkové je zdařilým pokusem o výklad uměleckého díla v několikerém směru. 

Především je dobře uvážena, resp. její výsledná podoba svědčí o tom, že za jejím textem je spousta 

myšlenkové práce. Studii tohoto typu nelze napsat na základě jednoho nápadu a během tzv. šťastné 

chvíle. Ukazuje to nejen rozsah citované literatury a její vesměs funkční zapojení do výkladu, ale 

zejména volba a rozvržení jednotlivých kroků analýzy. Je to postup, který v české tradici připomíná 

interpretace Přemysla Blažíčka, na něhož se autorka diplomové práce také průběžně odvolává. Činí tak 

zejména u zobecňujících zjištění o relaci mezi uměleckým dílem a naším existujícím světem, v pojetí 

věcnosti a v teoretickém uchopení komiky a humoru (a na jemnější rovině také „intertextuálně“ volbou 

titulu i vesměs jednoslovných názvů některých kapitol). Přitom však nelze říci, že předkládaná diplo-

mová práce by byla z Blažíčkových výzkumů prostě jen odvozena nebo na nich byla závislá. Setkáváme 

se tu ve skutečnosti s přístupem, který je analogický třeba právě Blažíčkovu zacházení s Hegelovou Es-

tetikou (při úvahách o úloze epiky v básnictví) nebo rozpracování Staigerova pojetí literárních druhů. 

Ještě jinak řečeno: Z díla jednoho interpreta nejsou toliko ilustrativně citovány vybrané teze, ale au-

torka studie je inspirována celkovým blažíčkovským habitem, ba patosem.  

Ziskem za takto vnitřně osvojený impuls je původní interpretace próz Ladislava Dvořáka Šavle 

meče (poprvé smz. 1983), autora, který za svého života i po smrti v zásadě zůstával stranou pozornosti 

jakýchkoli vykladačských „boomů“, přestože jeho dílu redakčně nebo edičně pomáhali na svět takoví 

kritici jako Jan Grossman nebo Jan Lopatka a syntetickou studii mu věnoval Bedřich Fučík.  Velice bych 

se přimlouval za to, aby autorka svou práci adaptovala pro publikaci v  odborném tisku. Myslím, že by 

šlo jen o nepatrné prokrácení, neboť jinak je studie podána v „hotovém“, komprimovaném stylu, jímž 

jsou objevně pojmenovávány hodnoty Dvořákových próz. Pro případnou publikaci bych doporučoval 

zastavit se u několika citátů z literatury o Dvořákovi (V. Píša, M. Trávníček, M. Zelinský). Domnívám se, 

že kromě Krumphanzlových vstupů jsou vlastně všechny s autorčiným výkladem inkongruentní, i když 

v textu tato okolnost taktně vyslovena není: buď bych je eliminoval, anebo jejich zběžnost, parciálnost 

či ukotvení v odlišném reflektujícím východisku (Jirous) pojmenoval. 

Sledovat intelektuální růst mladších kolegů a kolegyň během jejich studia patří k  nejnapínavěj-

ším momentům našeho povolání. Před třemi lety jsem vedl bakalářský spis Zuzany Fučíkové. Byla to 

dobrá a potýkavá spolupráce, z níž mi jako nejsilnější zážitek utkvělo autorčino hledání adekvátní jazy-



kové polohy, která by korelovala s žánrem odborného textu. I v tomto ohledu bylo čtení nynější diplo-

mové práce potěšením. Zuzana Fučíková předložila studii, která je prosta obvyklých písařských* a jazy-

kových lapálií i povinných školských reverencí, jako jsou závěrečné a úvodní věty na švech kapitol, do-

kládání trivialit nebo formální citování autorit. Nic z toho tady nenajdeme, naopak jsme konfrontováni 

se zcela vyzrálým interpretačním výkonem. Diplomovou práci velice rád doporučuji k obhajobě a navr-

huju hodnocení „výborně“. 

 

Michael Špirit 
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* Jsem přesvědčen, že jeden z mála nevykorigovaných překlepů nezavinilo autorčino opomenutí nad klávesnicí, ale 
nevypnutý pokyn „automatické opravy“ v  počítačovém programu – z pointy Fučíkovy stati o Dv ořákovi se stal od-
kaz na potměšilosti nejrozšířenějšího internetového vyhledavače (s. 48). 


