
Posudek na bakalá�skou práci  Lucie Cupalové 
“Fan Fiction and its Sources of Inspiration in the Canon with Reference to 
the Harry Potter Series” 
 
Bakalá�ská práce Lucie Cupalové se zabývá celosv�tovým fenoménem „fan fiction“, tedy 
literaturou �i prózou napsanou fanoušky ur�itých román�, která imaginativním a tvo�ivým 
zp�sobem pracuje s originálním textem a dodává mu tak jistou novou významovou dimenzi. 
A�koliv se tento termín používá teprve od druhé poloviny 60. let minulého století, samotnou 
tendenci fanoušk� série román� �i knih jistého autora p�episovat, dopisovat, dopl�ovat �i 
opravovat originál lze objevit již na po�átku dvacátého století, nejvýrazn�ji ve spojitosti 
s detektivními p�íb�hy Sherlocka Holmese. Nejv�tší popularity však fan fiction dosáhla 
v posledních dvaceti letech, zejména díky jakési „renesanci“ žánru fantasijní literatury, 
zam��ené p�edevším na �tená�e mladšího v�ku (zde se zám�rn� vyhýbám termínu d�tská 
literatura, nebo� je ve v�tšin� t�chto p�ípad� pon�kud zavád�jící), spojenou s nar�stajícími 
možnostmi které pro publikování a sdílení fan fiction nabízí medium internetu. Diplomantka 
si pro p�edstavení a ilustraci tématu vybrala p�íklad nejexemplárn�jší – sérii román� o Harry 
Potterovy (1997-2007) J.K. Rowlingové, které inspirovaly zatím nejv�tší množství fanoušk� 
k napsání nejr�zn�jších verzí fan fiction. Vzhledem k tomu, že fan fiction p�edstavuje velice 
svébytný sv�t v rovin� literární, kulturní i spole�enské, považuji téma práce za zajímavou 
p�íležitost pro autorku nejen k demonstraci její schopnosti analytické a interpreta�ní práce 
s literárním textem, ale p�edevším pro teoretické zasazení daného fenoménu do širšího 
kontextu kanonické anglicky psané literatury. 

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. 
Z textu je více než patrné, že autorka je s tématem své práce velmi dob�e obeznámena a že její 
výb�r byl p�edevším motivován up�ímným osobním zájmem o danou problematiku. 
Teoretická �ást práce p�edstavuje fenomén fan fiction jak obecn�, tak teoreticky: autorka 
zmi�uje základní sekundární literaturu napsanou na toto téma a vysv�tluje klí�ové termíny a 
relace nezbytné pro jeho pochopení, p�edevším ambivalentní vztah mezi „kánonem“ a 
„fánonem“ („canon“ vs. „fanon“), rozd�lení kánonu na otev�ený a uzav�ený („open and 
closed canon“) a dva základní postupy �i principy psaní fan fiction, „navíc“ („more of“) a 
„více od“ („more of“). Veškeré tyto aspekty fan fiction jsou vysv�tleny velmi srozumiteln� a 
erudovan� zárove�, k �emuž dopomáhá i dostate�né množství p�íklad� a odkaz� na p�íslušné 
texty. Praktická �ást se pak zam��uje na nej�ast�jší formy fan fiction, konkrétn� p�edcházející 
p�íb�hy („prequels“), pokra�ování („sequels“) a chyb�jící scény („missing senes“), 
ilustrované na konkrétních p�íkladech a rozborech Harry Potterovské fan fiction (úryvky 
z nich lze najít v p�íloze této bakalá�ské práce).  

Bakalá�ské práci Lucie Cupalové lze opravdu jen máloco vytknout, proto si pro své 
dva dotazy „vyp�j�ím“ metodu „missing scenes“. V záv�ru práce autorka zmi�uje rozdíl mezi 
vážn� mín�nou fan fiction, která se snaží o reinterpretaci p�vodního p�íb�hu, a mén� vážn� 
mín�nými texty, které lze vnímat spíše jako pokus o vtip �i karikaturu. Vzhledem k tomu, že 
se autorka ve své práci (z pochopitelných d�vod�) zabývá výhradn� prvním typem fan fiction, 
zajímalo by mne, co si myslí o typu druhém, p�ípadn� jaký je vztah mezi vyznava�i t�chto 
odlišn� motivovaných p�ístup�. Druhý dotaz se týká vztahu mezi píšícími fanoušky 
(„fandom“) a autory originálních verzí, v tomto p�ípad� J.K. Rowlingové – existují n�jaká 
setkávání �i diskusní fóra? Nechala se n�kdy Rowlingová inspirovat ve své tvorb� ur�itým 
textem fan fiction �i jeho nápadem? 



Z výše uvedeného se domnívám, že bakalá�ská práce Lucie Cupalové 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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