
ABSTRAKT  

 

Diplomová práce „Stávám se řečí.“ Smrt a návrat autora v perspektivě filosofie identity se 

zaměřuje na otázku zapojení autora do interpretace literárního textu a klade si za cíl poukázat 

jak na důležitost autorské interpretace, tak na její úskalí. Argumentace je vedena ve třech 

krocích: v první části autorka předkládá polemiku s antiautorskými přístupy se zvláštním 

zaměřením na „smrt autora“ v podání R. Barthese, M. Foucaulta a J. Derridy, krátce jsou 

představeny přístupy U. Eca a W. K Wimsatta a M. C. Beardsleyho. Společným rysem 

argumentace antiautorských teorií je reduktivní koncepce autora (reálného, empirického, 

psychofyzického…) a jeho vztahu k textu – problematičnost autorské interpretace, na kterou 

jejich texty upozorňují, je důsledkem této problematické koncepce autora. 

Ve druhé části práce je představena alternativní teorie „reálného autora“ s využitím 

filosofie identity J. Butlerové a P. Bourdieua. Tito autoři předkládají teorii identity osoby 

chápané nikoliv jako „reálná věc“, kterou je možné plně popsat, zhodnotit a ohraničit, ale jako 

nikdy neukončený proces, který navíc není plně v moci svého „autora“, nepředstavuje tak 

„jádro“ textu, jeho rozřešení, ale spíše další text, který vzbuzuje nové otázky. Tato část zároveň 

předkládá vybrané problémy a výzvy autorské interpretace: zaměřuje se na vztah autorství a 

dominantních/marginalizovaných skupinových identit (D. Eribon) a roli autobiografického a 

fikčního psaní v interpretaci autora. Kapitola částečně navazuje na koncept postury J. Meizoze, 

která se ukazuje jako podnětný základající příklad autorsky orientovaného bádání.  

Závěrečná část práce interpretuje vybrané texty čtyř českých autorů druhé poloviny 20. 

století, které jsou čteny jako gesta literární sebeprezentace. V interpretaci Autobiografické 

trilogie Bohumila Hrabala, Pavany za mrtvou infantku Libuše Moníkové, Život je jinde 

Milana Kundery a Pikareskního průměru na pozadí jsou využity teoretické koncepty 

představené v předešlé kapitole, zvláštní pozornost je věnována zejména tématu 

univerzality/partikularity a cizího/vlastního.  
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