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Abstrakt v češtině 

 

Tato disertační práce se zabývá reprezentacemi různých aspektů globalizace v současném nizozemském 

románu. Práce hledá odpovědi na tyto základní otázky: 

1. Jaké reprezentace (aspektů) globalizace můžeme najít v analyzovaných současných nizozemských 

románech? 

2. Existují souvislosti mezi věděním týkajícím se tohoto fenoménu v odborné literatuře a v 

rozebírané fikci? 

3. Jaké stanovisko vůči globalizaci tyto literární texty zaujímají? 

Metoda zkoumání vychází z teorie kulturní reprezentace, ale rovněž se zde využívají tradiční nástroje 

literární teorie. Cílem je zmapovat diskurz o globalizaci v analyzované fikci, přičemž je využita odborná, 

zvláště sociologická literatura vzniklá po roce 1990. Globalizace je zde nahlížena jako mnohostranný 

proces, který byl zvláště po roce 1989 akcelerován komunikačními technologiemi, vývojem světové 

ekonomiky a politiky (zvláště díky pádu železné opony). Zkoumání literárního diskurzu je v práci 

rozděleno na tři oblasti: kosmopolitismus (konceptuální a kulturní aspekt), spotřeba a konzumerismus 

(ekonomický aspekt) a sociální polarizace, mobilita a migrace (sociální aspekt). Korpus se skládá z 

třinácti nizozemských a vlámských prozaických děl z období 1989-2007. Ve třech hlavních kapitolách 

jsou tato analyzována za pomoci odborné terminologie. 

Z výzkumu vyplývá, že stanovisko, které literární texty zaujímají vůči globalizaci, je převážně 

pesimistické. Kosmopolitismus v nich není prezentován jako reálná možnost, protože ho znemožňuje 

xenofobie a nadměrný západní individualismus. Dále se v analyzovaných textech vyskytují jasná varování 

před konzumerismem: konzument je obětí manipulace, konzumerismus způsobuje frustrace a závislost, 

enormní spotřeba není spojována s žádnou zodpovědností. Také je slyšet ostrá kritika sociální nerovnosti: 

světové obyvatelstvo je sociálně polarizováno, což je vnímáno jako zcela nespravedlivé. Na druhou stranu 

texty naznačují, že záchrana do sebe zahleděné Evropy musí přijít z vnějšku. V některých textech je 

naděje vkládána do mládeže a/nebo žen (ať už domácího původu nebo imigrantů) – objevují se náznaky, 

že tito lidé si chtějí vytvářet identitu podle vlastního uvážení pro svou lepší budoucnost. Celkově vzato 

prezentují analyzovaná literární díla globalizaci jako reálný fenomén s rozmanitými, převážně však 

negativními důsledky pro lidi celého světa. 


