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Autorka hodlá tematizovat labyrint zejména v perspektivách 
dvou zmíněných autorů. Svou práci člení do třech oddílů, 
v prvém z nich definuje pojem labyrintu podle Borgese a Eca, 
ve druhém se pokouší ukázat labyrint v kontextu postmoderní 
filosofie (Lyotard, Derrida, Eco), ve třetím se snaží vzhledem 
k vytčeným instrumentům tematizovat vybrané filmy (reflexe 
pocitu „světa jako labyrintu“). Za klíčové pojmy vyznačuje 
labyrint, knihovnu, knihu, intertextualitu, dekonstrukci. 
V úvodním vymezování se autorka nevyvaruje, aby nevyprávěla 
vlastní příběh, což není patřičné pro tento typ práce, navíc 
úvodní vymezování jsou metaforická, jednotlivé pojmy nejsou 
dostatečně založeny odkazy na teoretickou literaturu. 
„Knihy si mezi sebou … začaly šepotat dřív.“ (s. 7) Metafory 
teoretický diskurs spíše znejasňují, knihy si jednoduše řečeno 
nešepotají. 
Autorka se odkazuje k interetxtualitě, ale schází ji potřebná 
literatura (např. Kristeva, Genette, či inspirační zdroj 
intertextuality Bachtin). Dále mi není zřejmé, proč autorka 
pomíjí práci René Hocka: Svět jako labyrint, když je pro ní 
labyrint klíčovým pojmem?
Autorka mluví o kyberprostoru, aniž by vymezila, oč jde. (s.8) 
Co je podle autorky „klasický prostor“? (s.8)
Na s. 9 píše autorka o snímcích, třebaže míní filmy (s. 9).
Na s. 41 autorka sice píše, že nemá ambici komplexně pojednat 
téma labyrintu ve filosofii, ale ani neodůvodňuje výběr 
autorů. 
Jak rozumí autorka paradigmatickému čtení (s. 48)? 
Při výkladu filmu Memento využívá Ecovy metafory „paměti 
z papíru“.   Nakolik lze ale říci, že hlavní hrdina je veden 
pouze vlastním písmem a kontexty jím psaných vzkazů? Mohou mít 
jeho zápisky nějaké kontexty? Problém vzniká při dlouhém 
zápisu, který není schopný pojmout ve své omezené přítomnosti. 
Autorka hlavního hrdinu psychologizuje a jeho rozhodnutí 
vstoupit do labyrintu odkazů charakterizuje hrdinovou 
neschopností čelit vlastním skutkům. 
V závěru autorka oslovuje čtenáře:  využívat fatickou funkci
řeči nebývá zvykem v teoretických pojednáních, nýbrž 
v beletrii. Stejně tak autorka v práci osciluje mezi výkladem 
a beletrizací výkladu. 
Vzhledem k tomu, že je výklad místy metaforický, autorka 
přísně neodkazuje, pokud jde o intertextualitu, postrádá 
teoretický aparát, nevyvaruje se beletrizace diplomové práce, 
navrhuji práci hodnotit velmi dobře 21 body. 
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