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Cíl práce, její účel a směřování 

Práce má nosné a produktivní téma, které je pojato inovativním způsobem. Jako zcela smysluplný 
vnímám i účel práce, kterým není vytvoření zcela nové teorie autora, ale ani shrnutí dosavadních 
teorií, ale cesta, kdy skrze pozornou četbu a komentování tradičních i „alternativních“ teorií práce 
směřuje k interpretačnímu ověření daných konceptů a řešení nad dílem několika autorů, v nichž je 
samo téma exponováno. Celé směřování práce je velmi zřetelné a čtenář po celou dobu četby rozumí 
tomu, odkud kam a proč postupujeme. 

Metodologie 

Práce je vlastně produktivním čtením a komentováním základních textů, jež moderní debatu o 
autorovi v rámci literární vědy, ale někdy i filosofie či jiných přidružených oborů utvářely. Oceňuji, že 
snahou není úsilí všechna tato – obvykle nesourodá – pojetí co nejpodrobněji parafrázovat, ale 
naopak je kontextualizovat a zesíťovat – vidět jejich možnou vzájemnou dialogičnost, ale i 
nespojitost. Sympatický je i výkladový tón, který má schopnost klást nosné otázky a neuchyluje se 
k rychlému klasifikování a hodnotícímu škatulkování. 

Práce s odbornou literaturou 

Práce s odbornou literaturou je zcela funkční. Oceňuji, že autorka volí Burkeovu monografii The 
Death and Return of the Author (2008) jako výchozí bod, na který chce navázat. Proto se nepouští do 
převypravování všech úvah nad pojetím autora v pojetí moderní literární teorie, jež Seán Burke už 
přehledně shrnul. Zároveň ale všude tam, kde je to na místě, jde zpátky k původním textům, jež 
debatu o autorovi v uplynulých desetiletích utvářely. Jako cenné vnímám, že svoji četbu těchto 
kanonických teoretických textů autorka zároveň opírá o bohaté a vydatné spektrum odborné 
literatury, jež mezitím už dané texty okomentovala. Záběr literatury, jež je smysluplně a uvážlivě 
vnesena do hry a funkčně využita, je obdivuhodný. 

Styl a prezentace 

Práce se vyznačuje výkladovou precizností. Formulace jsou přesné, nosné a zřetelné z hlediska toho, 
co a proč se v danou chvíli říká. Výkladovou logiku lze tedy pohodlně sledovat a čtenář se necítí 
ztracen v toku volných nápadů a asociací. Výklad je i dobře argumentačně podložen a nevznáší se ve 
vzduchoprázdnu mnohoznačnosti, což lze jen ocenit hlavně nad pasáží věnovanou Judith Butler a 
Pierru Bourdieuovi, neboť jejich vykladači právě tuto neurčitost a mnohoznačnost přejímají a jen 
volně dál rozvíjejí. Je pak asi i přirozené, že jejich výkladu se Anna Martinovská věnuje mnohem šíře 
než výkladů „klasických“ teorií autora. Jako nosné se pak jeví i představení konceptů Didiera Eribona 
či Jérôma Meizoze, jež jsou s výše zmíněnými autoritami provázány. 

Přínosná je i tendence nejen klást otázky, ale zároveň i jednotlivé pasáže relativně uzavírat určitým 
shrnujícím ohlédnutím, které umožní absolvovanou cestu koncentrovat do abstrahující podoby, a 
zároveň toho shrnutí učinit můstkem pro pasáže, jež budou následovat. 

Celková koherence a akademická disciplinovanost 



Práce vytváří zcela koherentní celek, který má ale výraznou vnitřní dynamiku s nuancováním způsobů 
výkladu podle probíraných témat i jejich pozice v celku textu. V tomto ohledu bych chtěl ocenit i 
koherenci mezi výchozí „teoretickou“ a následnou „interpretační“ částí; nejde o dva izolované a 
navzájem neprostupné celky, jak tomu u kvalifikačních prací často bývá, ale o prostor, který 
umožňuje přirozený pohyb sem a tam. Precizně formulované jsou i všechny čtyři „případové studie“, 
které v sobě vskutku nesou produktivní impulsy podnětů, jež poskytla teorie v první části. 

Závěr 

Diplomovou práci vnímám jako mimořádně zdařilou, a to nejen po stránce myšlenkového výkonu, ale 
i řemeslné realizace včetně precizní editace textu. Jde o práci z hlediska standardů na oboru 
výjimečnou, a to i v horizontu delší řady let. 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou výborně.  
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