
Diplomová práce Kláry Blažkové je zaměřena metodologicky. Zabývá se v našem 
prostředí dosud neetablovanou problematikou vertikálního členění literatury, tj. 
pohledem, jenž vnímá literární texty  prizmatem jejich předpokládaného čtenáře a 
funkcí. Diplomantka si na základě vlastní četby a s přihlédnutím k sekundární literatuře 
zvolila modelové zástupce všech tří rovin. Dvojí volba U. Eca, obecně vnímaného jako 
autora náročné literatury, poukazuje na to, že tvorba některých autorů (často velmi 
uznávaných), se pohybuje mezi několika rovinami vertikálního modelu literatury.
Na základě nečetné existující sekundární literatury (z níž nejrelevantnější stále zůstávají 
studie U. Eca) stanovila předpokládané distinktivní rysy jednotlivých rovin.

Cílem analýzy zvolených titulů, jež je vlastním jádrem diplomové práce, bylo:
1. prověřit vstupní hypotézu, přiřazující zvolená díla k jednotlivým rovinám
2. ověřit, zda distinktivní rysy jednotlivých rovin fungují i na jiném materiálu než na 
tom, z něhož byly Ecem a dalšími autory vyvozeny
3. zda lze ze srovnávací analýzy zvolených titulů vyabstrahovat další, odbornou 
literaturou dosud nezmiňované distinktivní rysy jednotlivých rovin

Vedle aspektů, kde lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat rozdíl mezi 
texty jednotlivých rovin (děj, charakteristika postav a prostředí) se objevně zaměřila na 
kategorii vypravěče, kde sledovala zejména jeho – řečeno s L. Doleželem – ověřovací 
sílu, mající zásadní vliv na způsob, jakým jsou v jednotlivých dílech čtenáři předkládány 
spiklenecké teorie, což je moment spojující všechna tři zvolená díla.

Srovnávací analýza potvrdila, že základem rozdílu mezi jednotlivými rovinami 
vertikálního modelu je míra významové otevřenosti díla, daná charakterem jeho textové 
struktury. Detailnější rozdíly mezi texty jednotlivých rovin se však různí, a to zejména v 
závislosti na žánru, době vzniku, autorovi a dalších faktorech. Jinými slovy řečeno:  
konkrétní rozdíly, jež diplomantka shledala mezi zvolenou trojicí děl, jsou částečně 
odlišné od rozdílů, k nimž dospěli jiní autoři při sledování odlišného materiálu. Na 
diplomantce si cením, že tuto skutečnost pochopila a nepokouší se jít v závěrečném 
zobecnění za hranici vybraných děl, vzniknuvších ve zhruba stejné době, žánrově si 
blízkých a ve dvou případech majících dokonce téhož autora.

Závěrem: Diplomantka přistupovala k práci na zvoleném tématu s nebývalým zaujetím a 
ochotou dojít ve zpracování tématu co možná nejhlouběji. Metodologicky poučena už 
svou bakalářskou prací pracovala na nelehkém tématu samostatně, s patřičným 
nadhledem a erudicí. Teoretická část práce není standardní studentskou kompilací, 
podněty načerpané ze sekundární literatury samostatně domýšlí a nebojí se s nimi i 
polemizovat. Rovněž praktická část je jasně rozvržena, diplomantka osvědčuje nejen 
schopnost interpretačního ponoru, ale také schopnost neztrácet povědomí o celku.
Diplomovou práci Kláry Blažkové považuji za nadstandardní a plně ji doporučuji k 
obhajobě.


