
Posudek vedoucího práce na rigorózní práci Mgr. Radky Kohutové Interaktivní 

narativita jako žánr elektronické literatury 

Jde o mimořádnou práci, ve které autorka spojuje znalosti teorie masové komunikace a 

literární teorie v oblasti narativity se znalostmi novějšího vývoje nových médií. Díky svému 

sémiotickému rozměru zahrnujícímu ještě oblast filmu a výtvarného umění představuje práce 

opravdu komplexní pohled na média a na jejich důležitou vývojovou etapu vyznačující se 

zkoumáním možností aktivity čtenáře (uživatele, hráče).  Zvláště oceňuji rozsáhlou a 

současně i kritickou znalost bibliografie zkoumaných oborů, poučený historický vhled do 

složité problematiky a nehledě na tuto složitost i čtivý a jasný jazykově bezchybný výklad. 

Rozsáhlou část teoretickou ilustruje část praktická – rozbor několika her jako projevů 

interaktivní narativity. Na práci oceňuji nejen její vysokou odbornost, ale také její 

didaktičnost – jako učebnice jedné důležité kapitoly mediálních studií by byla sice náročná, 

ale vynikající. Stručná a přitom výstižná je charakteristika zásadních autorů tématu – Proppa, 

Todorova, Derridy, Barthese – i výchozích témat – narace/narativita, kyberprostor a 

kybertext/hypertext, labyrint aj. 

Jako konzultant jsem měl možnost s autorkou o částech její práce i o její celkové 

koncepci diskutovat. Přesto bych jí rád u zkoušky položil otázku, jak by hodnotila přínos nebo 

naopak negativní vliv nových médií na současného mladého čtenáře a diváka z hlediska jejich 

možné aktivity. Jde tu přece nejenom o proměnu mediálních nosičů, ale i o proměnu 

literárního (ale také třeba výtvarného) kánonu a možná i celkovou proměnu vkusu, tedy o 

záležitost sociologie (médií, umění, literatury). 

Na závěr pár poznámek. Dílo je v řečtině neutrum, tedy ergon, hodos, cesta, je 

maskulinum, to je v textu správně. Jeden z Barthesových  kódů je prohairetický, z řeckého 

hairesis, volba, sklon i odklon, srov. hereze, kacířství (ve francouzském  originále h- není, ale 

v češtině by být mělo); originární na s. 80 je záměr, nebo překlep? Tomu, co je netriviální 

námaha čtenáře podle Aarsetha, nerozumím (je to jen listování, nebo není?). 

Práci Mgr. Radky Kohutové doporučuji jako mimořádně kvalitní podklad pro úspěšný 

průběh rigorózního řízení.  
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