
 

 

 

 

Posudek bakalářské práce 

ALŽBĚTY NOVOTNÉ 

POSMODERNÍ ROMÁN: FOUCAULTOVO KYVADLO UMBERTA ECA, 

Ústav románských studií FFUK 

 

Úvodem autorka představila dílo Umberta Eca: výběrově, trochu příliš stručně a bez uvedení 

originálního znění citovaných titulů. 

 Následující kapitola je věnována Ecovým románům a „postmoderním prvkům“, jež 

v nich lze identifikovat. Trochu mě ovšem zaráží, že autorka vstupuje in medias res, jako 

bychom všichni byli zajedno v tom, co je postmodernismus a co jsou postmoderní prvky: tak 

tomu ale není, v tomto bodě nevládne žádná velká shoda. Je rovněž s podivem, že když už si 

autorka zvolila téma „postmoderní román“, nepřečetla si žádnou práci, jež by se pokoušela 

postmodernismus definovat.  

 Autorka se opírá hlavně o výroky samotného Eca, ale je v tom dost zmatku. 

Konstatuje se, že Ecovy texty jsou „otevřenými“ díly s otevřenými konci. To však pravda 

není: Ecovy texty jsou sice konstruovány jako velmi složité puzzly, ale složit je lze jen 

jediným způsobem. Dále se upozorňuje na motiv „nalezeného rukopisu“, zároveň se však 

(správně) uvádí, že je to dost starý topos. Lze s ní zato naprosto souhlasit, když zvláště 

zdůrazňuje to, co sám Eco nazývá „intertextovou“ ironií, hru aluzí a citátů v jeho textech. To 

je vskutku nové. Ecovy romány jsou z jistého pohledu neustálým přepisováním starých textů 

a platí to o všech. Rozhodně ale neplatí, že v Ostrovu a Baudolinovi není téma „knih“ stěžejní 

(s. 10), Ecova citátománie tu naopak vrcholí. 

 Další kapitola je věnována „obsahové stránce“ Foucaultova kyvadla. Převyprávět na 

několika stránkách tak komplexní zápletku je skoro nad lidské síly a autorka se tím vyrovnala 

vcelku obstojně. Velmi dobrým záměrem byla autorčina snaha zkatalogizovat Ecovy 

„historické a kulturní odkazy“ a ukázat, jak s tímto materiálem Eco pracuje. Oceňuji, že na 

tomto místě se autorka vskutku pokouší odlišit fakta od jejich parodického využití, ale chybí 



mi tu jasná formulace skutečnosti, že všechny užité texty jsou dány do jednotné perspektivy 

(nehledě na to, že autorka nemá jasně definovány základní pojmy, jako např. „hermetismus“). 

V poslední kapitole se Novotná věnuje formální aspektům Ecova románu. Zdůrazňuje 

– v Ecových stopách – rafinovanou práci se syžetovou konstrukcí: do jaké míry je to vskutku 

postmoderním rysem, je po mém soudu opět diskutabilní. Dále se zabývá tím, jak je v románě 

interpretována historická realita. V tomto bodě se autorka nepochybně dotkla nejpodstatnější 

otázky: hravost, s níž protagonisté donekonečna žonglují s historickými fakty, je vskutku 

téměř vzorovou exhibicí postmoderního „anything goes“; věc se ovšem velmi komplikuje tím, 

že sám Eco (či onen modelový autor, jenž k nám v románě promlouvá) tuto hru odsuzuje jako 

šílenou a nebezpečnou. 

Pouze okrajově je v práci zmíněno upozornění dr. Flemrové na skutečnost, že Ecův 

román není jen brilantní narativní hrou, ale že v sobě nese kritickou ideu, která se týká naší 

současnosti. Tomuto upozornění autorka měla rozhodně věnovat více pozornosti. 

Závěrem:  

Uznávám, že autorka soustředila značné kvantum materiálu a pokusila se ho z různých 

– a vesměs adekvátních – hledisek analyzovat. Vlastní analýzy se mi však jeví jako 

nedotažené a poněkud povrchní. 

Práci hodnotím známkou velmi dobře. 

 

 

Praha,  30. 8. 2011 

       doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 
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