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Bakalářská práce Anny Burdové předznamenává určitý trend ve způsobu 
náhledu na současnou literaturu, který bude v budoucnu při literárněvědné analýze 
patrně stále produktivnější. Anna se na zvolené dílo dívá jako na komplexní fenomén 
přesahující hranice psaného textu (expanded universe) a sleduje jej v síti vztahů 
k okolním entitám. 

Zcela logicky si přitom nevystačí s tradičními literárněvědnými nástroji, 
byť je v textu zdařile uplatňuje při analýze románu v kap. 3, ale sahá pro nástroje 
používané v mediální teorii, marketingu a sociologii. Touto multidisciplinární 
optikou se − jinak umělecky marginální − text jeví jako mimořádně pozoruhodný 
fenomén, který je výsledkem celé řady s literaturou zcela nesouvisejících procesů. 

Nejprve klade Anna dílu znepokojivou otázku, nakolik obstojí vyvázané ze 
svého mimoliterárního kontextu. Poté, co ověří vstupní hypotézu, že za mimořádným 

čtenářským úspěchem nestojí umělecké kvality textu − jak ostatně potvrzuje i 

přiložený čtenářský výzkum−, se soustředí na fungování díla na knižním trhu.  
Zde považuji za mimořádně kvalitní část analyzující marketingové nástroje 

použité samotným nakladatelstvím při propagaci knihy. Všímá si fungování atributů 
bestseller a tabu, která text doprovází od jeho zahraničního vydání, přestože s obojím 
by se dalo polemizovat. Potěšila mě rovněž analýza emblematických redukcí, s nimiž 
pracuje vizuální kampaň knihy, analýza anotace a sloganů propagujících román. 

Konstatuje-li Anna v závěru, že „víc než čímkoli jiným je  román Padesát 
odstínů šedi svědectvím o fungování, principech a hodnotách, na kterých stojí 
současný český i zahraniční knižní trh.“ (s. 56), nelze jí než dát za pravdu. 

Jako vedoucí práce musím ocenit, jak precizně dokáže Anna formulovat 
své myšlenky a jak věcně a přesvědčivě argumentuje. Předivo forem a obsahů 



doprovázejících román Padesát odstínů šedi na českém i světovém trhu je mimořádně 
spletité a Anna dokázala pro analýzu vybrat podstatné jevy, které mají výpovědní 
hodnotu a jsou pro analýzu přínosné.  

Především mě ale těší, že za Anninou prací nestojí jen povinnost napsat 
absolventskou práci, ale zvídavost a snaha nahlédnout pod povrch jevů a porozumět 
jejich hlubším souvislostem. Právě tato kvalita činí z práce velmi přínosnou 
bakalářskou práci, kterou s radostí doporučuji k obhajobě.  
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