
POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI

Šárka Nováková: Labyrint Borges – Eco

(Definice labyrintu podle Jorge Luise Borgese a Umberta Eca)

Posuzovaná práce představuje odborný text v rozsahu 83 stran, opatřený poznámkami 

(odkazy) a seznamem literatury. Práce je rozdělena do tří kapitol, první dvě jsou teoretické a 

metodologické, třetí kapitola je aplikační a objektem aplikací je film. Souhrnně vzato jde o 

práci, která svým zaměřením plně odpovídá profilu studovaného oboru a předběžně lze 

konstatovat, že odpovídá i nárokům kladeným na diplomové práce.

Z teoretického hlediska je diplomová práce postavena na analytických interpretacích 

představy respektive konceptu labyrintu v dílech J.L. Borgese a U. Eca, přičemž se dalším 

teoretickými zdroji stali J.-F. Lyotard aj. Derrida. Lze tedy říci, že teoretickým základem 

práce jsou teze neostrukturalistů, interpretované v dosahu zvolené literatury. Borges je v práci 

jednoznačně chápán jako předchůdce téměř všech idejí, formulovaných většinou až v průběhu 

60. let. To je po mém soudu legitimní postup. Zůstalo by ovšem u práce literárně teoretické, 

kdyby autorka nepojala první dvě kapitoly jako přípravu k aplikacím na mediální problémy 

spojené s koncepcemi labyrintu ve vybraných filmových dílech. Tento záměr hodnotím velmi 

kladně. Instruktivní jsou občasná schematická shrnutí méně přehledných problémů a jejich 

řešení.

Z metodologického hlediska převažují v textu analýza a komparativní analýza jako 

příprava k interpretacím, které jsou od počátku vedeny směrem k budoucím aplikacím. 

Podnětný je pokus o konfrontace (Borges Ecem a naopak Eco Borgesem, kap. 1.2 a 1.4) a 

hlavně výklady v kapitole 2., kde autorka zavedla pojem strategie pohybu labyrintem. Hlavní 

je ale model převzatý z Eca, který zavádí představu tří typů labyrintu a dovoluje autorce 

situovat problematiku i vzhledem k budoucím mediálním aplikacím. Ale mám za to, že 

shrnutí znaků labyrintu/knihovny na str. 36 je stále ještě široké, stálo by za to ho ještě 

zredukovat. – Metodologické zdůvodnění výběru filmových děl na str.58 považuji za 

postačující.

Z formálního hlediska jde o práci velmi dobře připravenou, byť mám jednu 

kantorskou výhradu: odkazy na literaturu v textu jsou sice psány podle jiné normy, nežli ČSN 

ISO 690, nicméně poznámkách pod čarou už by měly být podle normy ČSN ISO 690. Oceňuji 

naopak pečlivost – na str. 20 autorka přesně identifikuje překlad (jsou dva různé), se kterým 



pracuje. Uvádění citátů kurzívou není obvyklé, avšak vzhledem k jejich množství se tato 

formální volba ukázala být užitečnou – usnadňuje čtenáři orientaci.

Diplomová práce splnila cíl, který si autorka vytkla (podle mne ho lépe formuluje 

v závěru práce, nežli v úvodních pasážích). Pojetí postupu bylo neobvyklé, avšak vytěžené 

z analyzovaných textů a poměrně originálně postavené – cituji z diplomové práce: „nehledat 

významy, které text neříká, avšak díky nikoli primárnímu propojení textů zjistit, co říká 

navíc“. Tady se nabízí napojení na další teoretické báze (teorie řečových aktů etc.), ale to by 

již byla další diplomová práce.

Celkově hodnotím diplomovou práci Šárky Novákové Labyrint Borges – Eco jako 

výborně připravenou, jasně napsanou, argumentačně přesvědčivou a tematicky vyvářenou. 

Aplikační část práce ukázala, jaké možnosti skýtají přístupy na první pohled metaforické 

teoretickým rozborům působení masových médií. Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji 

její hodnocení 25 body.
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