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Autorka rigorózní práce Interaktivní narativita jako žánr elektronické literatury předložila 

text, v němž se snaží nahlédnout na proměny literární tvorby v podmínkách „nových médií“, 

resp. na podmínky literární produkce s využitím možností interaktivity, digitalizace a 

hypertextu. Práce je strukturována do deseti drobnějších kapitol, v nichž autorka vychází od 

obecného pojetí textu a narativity a vymezení nových médií, interaktivity  a hypertextu, 

postupně přechází k výkladu elektronické literatury a dále k charakteristice interaktivní 

narativity a nakonec se podrobněji soustřeďuje na aplikaci obecných výkladů na počítačové 

hry, text a další kulturní produkty (např. film). Tyto „aplikované“ kapitoly jsou doprovázeny 

vhodně volenými případovými studiemi. Práce je rámována úvodem a závěrem a doplněna 

seznamem pramenů a (velmi obsáhlé) použité literatury a ilustrativními přílohami. Text se 

hlásí k úspěšně obhájené magisterské práci (Kohutová 2006, s. 5) jako ke svému předstupni a 

dále tuto kvalifikační práci rozpracovává.    

 

Práce je opřena především o obsáhlou a suverénně zvládnutou literaturu k tématu, která 

prokazuje, že autorka se v oblasti interaktivní narativity, resp. elektronické literatury pohybuje 

suverénně a zcela samozřejmě.  Vlastní pole studia nových médií často a vhodně překračuje a 

neobává se vřazování problematiky interaktivní narativity do kontextu tradičnějších disciplín, 

především literární teorie (s. 8n.). V této souvislosti by se pochopitelně nabízela otázka, zda a 

nakolik je možné nově se formující oblast elektronické literatury uchopit nástroji literární 

vědy (např. literární komparatistiky).  Z čtenářského hlediska pro mne zůstává klíčovou 

nerozsáhlá kapitola 7, v níž autorka probírá principy interaktivní narativity, a kapitola 9 

s výkladem textu jako interaktivní hry a s původním návrhem periodizace vývoje literární 

interaktivní narativity.  

 

Text se vyznačuje velmi ukázněně kritickým přístupem k užívaným pojmům a konceptům. 

Autorka na několika místech nabízí zevrubnou a poučenou diskusi k pojmosloví a prozrazuje 

nejen velké zaujetí tématem, ale i záviděníhodnou orientaci v problematice (viz například 



diskuse o definici nových médií, podkapitola 3.2, či ve výkladu pojmu interaktivita, který by 

šlo směle doporučit i jako učební text). Autorčina snaha o promýšlení a vyhodnocování 

terminologie poněkud ochabuje tam, kde je nutné sáhnout k srovnání česko-anglickému. 

Jelikož se text pohybuje v oblasti s velmi neustálenou terminologií, bylo by možné vést o 

některých pojmech, které autorka užívá, diskusi. Zmiňme se namátkou o pojmu „new media 

studies“, což autorka překládá jako „nová mediální studia“) (s. 4), leč jde spíše o „studia 

nových médií“. Velmi vhodná je i autorčina snaha o metodické zpravování tématu projevující 

se promyšlenou strukturací textu do podkapitol a naznačená například snahou o shrnutí 

jednotlivých výkladů (např. na s. 15) – pro další zpracování textu by ale bylo vhodné tento 

přístup rozšířit na všechny větší celky práce. Poněkud problematické je přebírání schémat bez 

překladu (např. s. 48 nebo 57). 

  

Práce je přehledně strukturovaná, výkladově jasná a je napsána věcným stylem a je na 

odpovídající jazykové a formální úrovni. Jen výjimečně se objevují sporné formulace (např. 

nedůslednost v překladu citátu z Tilleye na s. 3).  

 

Jsem přesvědčen, že výsledkem autorčina úsilí je původní a velmi inspirativní text, který 

splňuje veškeré nároky kladené na odborný výklad, je dokladem schopnosti vymezit si a 

uchopit téma a zpracovat je na odpovídající úrovni. Práci lze bez přehánění považovat za 

přínos pro česky psané poznávání problematiky tzv. nových médií. Práce vyhovuje nárokům 

kladeným na kvalifikační práce v rámci rigorózního řízení, a proto ji jednoznačně doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

V Praze 7. března 2011                          prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 
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