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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):

Bakalářská práce Terezy Friesingerové se zabývá intertextualitou coby narativní strategií
románu Sweet Tooth (2012) současného britského prozaika Iana McEwana. První, teoretická
část práce nabízí jak definici termínu, tak i přehledné shrnutí vývoje tohoto klíčového
kulturního konceptu. Autorka práce zmiňuje ať přímý či nepřímý vliv Ferdinanda Saussurea,
Mikhaila Bakhtina, Julie Kristevy, Roland Barthes, Michela Riffaterrea a Jeana Geneta.
1

Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí
automaticky znamená, že práce není doporučena k obhajobě.

Interpretační část práce analyzuje román právě z hlediska přítomnosti různých koncepcí
intertextuality a jejich vlivu na celkové vyznění díla.
Ačkoliv úkol, který si Tereza Friesingerová vytyčila, téměř přesahuje hranice bakalářské
práce, daří se jí ho velmi úspěšně plnit. Práce vyniká velmi jasnou a přehlednou strukturou,
jasnou argumentační linií a nesmírně vydařeným propojením teoretické a praktické části.
Přítomnost prvků, které jsou výstižně představeny v první části práce, je beze zbytku a
přesvědčivě demonstrována v druhé části práce. Na tomto místě bych vyzdvihla zejména
analýzu postav a dále srovnání McEwana coby autora a Toma Haleyho, fiktivního autora
románu. Práce zpracovává poměrně velké množství literatury, jak sekundární tak terciární.
K tomu se váže má otázka, ke které bych ráda, aby se autorka práce vyjádřila při průběhu
obhajoby – jak by z hlediska přítomnosti, role a množství intertextuality ohodnotila svou
práci? Lze v ní vysledovat nějaké výraznější aspekty?
Z formálního hlediska se autorka dopouští občasných stylistických (přemrštěná délka
některých vět str. 6, 9, 29, 35) a typografických prohřešků – překlepů, opomenutí použití
kurzívy, přehnaných mezer (str. 7, 8, 22, 33). Rovněž závěrečná kapitola by si zasloužila
přidání jednoho shrnujícího odstavce.
Celkově se jedná o velice podařenou práci, která jasně a uceleně pojednává spletitou tematiku.

Témata a náměty k diskusi při obhajobě
1) Viz výše.
2) Mohla by autorka při průběhu obhajoby objasnit tvrzení ze str. 26: „Tony also forces her to read the
newspaper, namely The Times, the reading of which McEwan, through the character of Tony, elevates
to almost a symbol of one’s social status.“ ? Je to pouze McEwan, jež používá tohoto typu novin jako
determinanty společenského statutu?

Práci tímto

k obhajobě.2
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Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení
výkonu studenta v průběhu obhajoby.

