
Posudek na bakalá�skou práci  Radky Hrdli�kové 
“Intertextuality in the works of John Fowles and Peter Ackroyd: The 
French Lieutenant’s Woman and Dan Leno and the Limehouse Golem” 
 
Intertextovost, �i intertextualita, pat�í mezi nejoblíben�jší postmodernistické narativní 
strategie britské literatury, které zárove� udržují kontinuitu s jejím p�edcházejícím vývojem a 
navazují tak alespo� �áste�n� na tradici modernistického experimentu. Jedná se zárove� o 
jednu z mála postmodernistických „elitizujících“ technik, která pro se�t�lého a erudovaného 
�tená�e otevírá nové dimenze �tení dané knihy. Žánrem, který hojn� využívá intertextových a 
interkulturních odkaz� a p�esah� je moderní britský historický román, jehož vývoj od  druhé 
poloviny minulého století až po sou�asnost výrazn� ovlivnili p�edevším John Fowles (1926-
2005) a Peter Ackroyd (1949). Radka Hrdli�ková si jako téma své bakalá�ské práce zvolila 
využití intertextovosti ve dvou románech t�chto spisovatel�: Fowlesov� nejvýznamn�jším 
historickém románu The French Lieutenant’s Woman (1969) a Ackroydov� románu Dan Leno 
and the Limehouse Golem (1994), jehož p�íb�h se odehrává v p�ibližn� stejném období druhé 
poloviny Viktoriánské Anglie. Vzhledem k tomu, že v t�chto románech oba spisovatelé 
povýšili intertextovost na tak�ka hlavní narativní strategii, považuji dané téma za vynikající 
p�íležitost pro autor�inu analytickou a interpreta�ní práci s textem. 
  

Za nesporný klad práce považuji její ucelenou a p�ehlednou formální a organiza�ní 
strukturu - celá práce je velmi koherentní, jen minimáln� odbo�uje od svého úst�edního 
tématu, její rozd�lení do jednotlivých kapitol jasn� odráží autor�in myšlenkový postup i 
strukturu její argumentace. P�edností je také nadstandardn� dobrý jazyk a velmi �tivý styl. 
Autorka dob�e a citliv� pracuje s primárními i sekundárními zdroji, její citace jsou výstižné a 
vždy ilustrují její myšlenky �i teze. Základem teoretické �ásti je kapitola „Intertextuality“, 
která s využitím relevantních sekundárních zdroj� poskytuje obecný vhled to tohoto 
literárního fenoménu v širších kulturních souvislostech. V následujících teoretických 
kapitolách se autorka v�nuje n�kterým dalším postmodernistickým narativním strategiím, 
které s intertextovostí bezprost�edn� souvisí. P�edností t�chto kapitol je, že již p�ímo odkazují 
na oba analyzované romány. 
  

V praktické �ásti práce se autorka v�nuje analýze intertextovosti a jejího užití ve 
zvolených románech. Domnívám se, že se jí da�í vystihnout veškeré základní intertextové 
tendence a strategie v obou dílech. Snad jen jedna drobná p�ipomínka ke každému z nich: u 
The French Lieutenant’s Woman by si jist� zasloužily v�tší pozornost edi�ní poznámky autora 
„pod �arou“ a jejich role ve vztahu k dalším intertextovým odkaz�m v rámci meta-d�jové 
linie tohoto románu. Jeden odstavec a ješt� na konci této kapitoly tak p�sobí trochu 
nedokon�eným dojmem. U Dan Leno and the Limehouse Golem bych uvítal trochu siln�jší 
akcentaci významu de Quinceyho eseje On Murder Considered as One of the Fine Arts 
v (nejen) intertextovém pozadí tohoto románu. 
  

Má jediná zásadní p�ipomínka se týká absence srovnání t�chto dvou román� z hlediska 
jejich užití intertextovosti. Vzhledem k tomu, že jsou v praktické �ásti diskutovány odd�len�, 
o�ekával bych, že záv�r práce bude více komparativní. Oba romány od sebe d�lí dvacet p�t 
let, a tudíž se nabízí p�íležitost pro jejich srovnání a tím alespo� �áste�né zmapování vývoje 
užití intertextovosti v žánru britské historiografické metafikce druhé poloviny 20. století. Bylo 
by dobré, kdyby tak autorka u�inila v rámci obhajoby své práce. 

 



P�esto se domnívám, že bakalá�ská práce Radky Hrdli�kové je velmi zajímavá, dob�e 
strukturovaná a podep�ená znalostí a využitím primárních i relevantních sekundárních zdroj�. 
Proto práci doporu�uji k obhajob� a navrhuji hodnocení výborn�. 
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