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jako příklad novodobého mýtu 

 

Cíl práce, její účel a směřování 

Práce se věnuje analýze symbolických a kulturních významů, které vytvářely československé 

spartakiády v dobovém diskurzu. Spartakiádu vnímá autorka jako „sémanticky koncipovanou 

diskurzivní činnost“ a analyzuje ji v souvislosti s ideologickou mytologií komunistického 

režimu  a jeho festivity. Dílem se také věnuji reflexi spartakiády coby specifického 

performativního žánru a pokouším se o načrtnutí možností její estetické definice. 

Metodologie a práce s odbornou literaturou 

Stěžejní koncept, z něhož práce Bc. Marty Marie Harasimowicz vychází, je sémiotický výklad 

mýtů dle Rolanda Barthese. Což je i vzhledem k Macurově analýze komunistické mytologie 

očekávatelné. Stejně jako to, že se nešlo nevyhnout monografii Petra Roubala. Překvapivé, ale 

především velmi podnětné je ovšem využití konceptu performativity podle Eriky Fischer-

Lichteové  i koncept Judith Butlerové, která se zabývá rolí performativity při konstruovaní 

genderových identit. Zázemí odborné literatury je ale mnohem rozsáhlejší – mýtotvornost a 

mytologičnost spartakiády je zasazena do mnohem širšího kontextu historického, kulturně 

antropologického či sociologického. Okrajově se zde tedy pojednává problém autorského 

(moderního, popkulturního, ideologického) mýtu, ritualita a festivita moderní společnosti, 

vztah mýtu a rituálu, popkulturní aspekty ideologie, problém konstrukce genderových rolí, 

apod. Co se týče pramenů, zabývá se autorka jednak obecnou koncepcí spartakiád, jednak její 

reprezentací v propagačních knihách a periodickém tisku.  

Rozsah i zaměření odborné literatury zdaleka přesahuje zaměření práce. Možná je to někdy až 

trochu na škodu, protože množství odboček k jiným tématům a problémům, které se nabízejí – 

byť třeba jen v poznámce pod čarou, poněkud ruší soustředění na témata, jež má práce 

pojednávat a která jsou vydatná sama o sobě. Skoro jako by čtenář četl hypertext, kde jej láká 

spousta odkazů, po nichž by se rád vydal a opustil původní téma. Za všechny například 

poznámka 266 (posvátná místa hebrejských textů). Na druhou stranu se díky tomu objevuje 

v práci řada zajímavých podnětů, jež bezprostředně se zaměřením práce ani nemusejí souviset. 

Anebo novým souvislostem dávají vzniknout (např. Benjaminův pojem aury či aurativnosti a 

reprodukovatelnosti uměleckého díla).  

Co se týče materiálového východiska, zmiňovala autorka v úvodu, že součástí jejího bádání 

byly i obrazové a filmové materiály a suvenýry. Škoda, že je pak do následné analýzy 

nezahrnula. Myslím, že především filmové a televizní reprezentace spartakiády jsou z hlediska 

mýtotvorby velmi vydatné. Předpokládám, že to bylo dáno rozsahem práce? 



Styl a prezentace 

Práce je kompozičně členěná spíše tradičně – začíná představením tématu, shrnutím 

dosavadního zkoumání, vymezení a definice pojmů, teoretická a metodologická východiska, 

historický kontext a poté následují kapitoly analytické. Jejich členění už je zajímavější: autorka 

řadí témata problémově (spartakiáda a čas, spartakiáda  a prostor, spartakiáda a příběh) a 

v rámci podkapitol postupuje diachronně. 

Úvodní pasáže slibují určitou esejistickou rozvolněnost, styl diplomantky je ale spíš 

akademicky ukázněný. Způsob práce s odbornou literaturou i prameny, citace, parafráze a – jak 

bylo zmíněno výše – nečekaná sousedství a souvislosti činí z práce čtenářsky velmi přívětivý a 

zajímavý text. Osobně bych dala přednost spíše intenzitě interpretace před extenzitou výkladu 

a popisu a faktografickou šíří, především u analýzy symbolů a rituálního jednání se mohlo jít 

více do hloubky. Jen namátkou – jaké symbolické role hrají kostýmy (úbory) a emblémy 

(nářadí) cvičenců, resp. jak se podílejí na symbolizaci? Jaké symboly náleží moci a jak se moc 

ritualizuje? Nikoli ve smyslu, jak moc proměňuje subjekt v objekt moci (viz. Foucault, jemuž 

se autorka věnuje), ale jak symbolizuje, ritualizuje sama sebe (např. role tribuny v symbolice 

prostoru). Jak dochází k ornamentalizaci těla a co je její podstatou? Je ornamentalizace totéž co 

objektivizace a instrumentalizace? 

Celková koherence a akademická disciplinovanost 

Kompozice práce je velmi dobře konstruovaná a funkční. Jednotlivé kapitoly vhodně 

strukturovány. Při závěrečné redakci unikly jen drobné překlepy, poznámkový aparát je 

budován velmi pečlivě a precizně. Oceňuji, že autorka připojila i přílohu. Ta by si asi ale 

zasloužila více pozornosti – odkazy v textu, nejen popisky, ale i komentář, apod. 

Celkové hodnocení 

Předpokládám, že autorka se během psaní práce musela vyrovnat s aktuální monografií Petra 

Roubala a hledat témata a problémy, jež by možná vzhledem k původnímu záměru práce bývaly 

byly periferní. Ale rozhodně to není na škodu, naopak. Práce i přes existenci této monografie 

přináší řadu originálních a zajímavých podnětů – především co se týče performativity. Autorce 

se podařilo předložit nejen zajímavou komparativní analýzu fenoménu spartakiády, ale 

pojednat též problém ideologického (popkulturního) mýtu, popsat fungování normalizační 

festivity a proces ideologizace obecně, mimořádně objevné je pak performativní pojetí mýtu a 

rituálu. Celkově předkládaná práce rozhodně převyšuje standard diplomových prací. 

Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 
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