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„V literatuře věnované problému intertextovosti se můžeme stále častěji setkávat spíše 

se studiemi reflektujícími z toho či onoho hlediska příspěvky předchozí než se zásadně 

novými řešeními,“ konstatoval v úvodu své monografie Intertextovost a utváření smyslu 

v textu Jiří Homoláč. Jeho slova z roku 1995 zdá se potvrzovat nejen následný vývoj ve 

zkoumání intertextuality, nýbrž i předkládaná bakalářská práce Šimona Pračke, jejímž 

vlastním předmětem je prezentace zásadních koncepcí intertextuality z perspektivy revize 

pojetí textu jako uzavřeného a autonomního objektu. Pračkeho teoreticky zaměřená analytická 

studie výše citovaná Homoláčova slova potvrzuje ovšem i tím, že reflektuje takřka výlučně 

pouze ty autory a jejich pojetí, jimž se věnoval již Homoláč, a ve svém mapování 

intertextuality „na dva a sto způsobů“ (řečeno s autorem) nepřekročí „Homoláčovu“ hranici 

poloviny devadesátých let. Nabízí se otázka, nakolik může tento fakt souviset s Pračkeho 

přesvědčením, že se „intertextualita stala z jistého úhlu vyčerpaným pojmem,“ a nakolik 

svědčí pouze o závislosti autorova výkladu na Homoláčově studii. Ta je o to překvapivější, že 

autor Homoláče řadí k tzv. tradicionalistickému proudu, přičemž tradicionalističtí (příp. 

tradicionalistní) intertextualisté mu představují „téměř výhradně konvenční literární vědce, 

kteří vnímají intertextualitu jako užitečný nástroj k metodologickému vylepšení a prohloubení 

svých vlastních konvencí“ (s. 12). Zmíněnou odvozeností (dodejme, že poctivě přiznanou) je 

nejvíce poznamenána především ta část práce, v níž je podán přehled dosavadních pojetí a 

konceptů intertextuality. Opírá se o kapitolu Homoláčovy knihy „Výběrová interpretace 

literatury“ do té míry, že autorův „výběr“ se překrývá s výběrem Homoláčovým. Vypuštěna je 

pouze analýza Popovičova pojetí mezitextových vztahů, jemuž však již Homoláč věnoval 

pozornost spíše marginální, zato je však přehled doplněn o krátkou pasáž o Derridovi, jenž 

bývá v pracích o intertextualitě připomínán v souvislosti se svými koncepty „texte général“, 

„différance“ a „écriture“. Homoláčův přehled je ovšem nejen výběrový, nýbrž i polemický a 

upřednostňuje ty práce, z nichž, ať už souhlasně či polemicky, vychází jeho pojetí 

intertextových vztahů. Šimon Pračke nové řešení nenabízí, což se v případě bakalářské práce 

nejspíš ani nepředpokládá. Naopak by bylo lze očekávat, že se kriticky vyrovná právě 

s Homoláčovým pojetím, jež – nemýlím-li se – představuje poslední závažný český příspěvek 

k teorii mezitextových vztahů.  

Osu autorova výkladu tvoří podání geneze pojmu intertextualita, jež je představena 

jako „příběh“ zápasu dvou základních pojetí intertextových vztahů, sváru mezi tradicionalisty 



a progresivisty, v němž ti druzí „útočí“ na „samotné základy převládajících systematizujících 

teorií“ (s. 41), na což ti druzí podle autora reagují hystericky, záměrnou ignorancí, úskočným 

zaonačováním odpovědí, příp. pokusem o opětovnou akademizaci pojmu intertextualita (srov. 

tamtéž, resp. s. 47). Takto podaný „příběh“, jenž ostatně není původní (na jeho stopy 

v sekundární literatuře opakovaně narážíme), je podle mého názoru poněkud zavádějící. 

Upustíme-li totiž od užívání oněch hodnotících a předem diskreditujících nálepek, historie 

pojmu intertextualita se nám neukáže v podobě konfliktu dvou vzájemně se vylučujících 

pojetí, nýbrž – jak upozornila již R. Lachmannová – jako citující, aluzivní, replikující spleť, 

v němž se zvolna rodí nový typ literárněvědného diskursu, ve kterém lze pracovně rozlišovat 

mezi užším a širším pojetím intertextuality, již lze promýšlet v rozličných perspektivách: 

textově teoretické, textově deskriptivní a literárně, příp. kulturně kritické.  

Takovýto věcný pohled je však vzdálen celkově bojovnému étosu předkládané práce, 

jež v závěru přechází až v jakési manifestační význání víry, o níž nelze pochybovat: „Aura 

jedinečného díla se už dávno snesla k zemi a teď je na řadě aura textu. Text se dostal na 

pranýř a je na těch, kteří se ho zastávají, aby ho obhájili, ochránili jeho jedinečnost a 

soběstačnost, jeho autonomii. K tomu však už nedojde. (Progresivní) intertextualita text 

v původním smyslu cele obnaží a odhalí jeho politickou základnu, o níž mluví Benjamin, a 

rozmetá ji tím, že text už nelze nadále jedinečně produkovat […]. Benjaminovo dílo s aurou je 

něco, co bylo navždy ztraceno, intertextuální text je však něco, co se navždy získalo. Celá 

společnost se stala textem a člověk s ní. (s. 48). Aby mi bylo rozuměno, nepolemizuji s tím, 

že právě toto pojetí v sobě ukrývá onen literárněkritický potenciál, jímž se zpochybňují 

existující koncepce literatury jako jedinečnost, uzavřenost a strukturální totalita, autonomnost 

a jednota textu a autonomnost a jednota (autorského i čtenářského) subjektu. Tím, že do textu 

znovu uvádí skutečnost, dějiny a společnost, navrací se k Bachtinovým východiskům. To však 

podle mého názoru nemusí nutně vylučovat ta pojetí, která na straně jedné možná uzavírají 

text v jeho primární literárnosti, na straně druhé proměňují intertextovost v produktivní 

hermeneutický nástroj. Ne že by si toho autor nebyl vědom. V úvodním předběžném 

vymezení pojmu intertextualita chce pomocí lingvistických korelativních pojmů konvergentní 

a divergentní tendence naopak „dynamizovat strnulost dřívějších pojetí“ a vnímat oba proudy 

„intertextuálně“ s možností „překlenout bezednou propast, která mezi nimi vězí“ (s. 13). 

V následujících partiích práce však argumentuje způsobem, jenž jakékoli jiné než tzv. 

progresivistické pojetí nepřipouští, a v polemickém zápalu přeceňuje moment opozice a 

protikladnosti, zdůrazňuje jeden pól na úkor druhého a dospívá tak k vyhroceným závěrům. 

To samo o sobě nemusí být na škodu, ostatně i Bachtinovo myšlení má výrazně polaritní 



charakter a jeho teoretický systém je budován z opozic. K Bachtinovi však vedle vyhrocování 

polarit patří i přesvědčení o polemické genezi smyslu, pojetí smyslu rodícího se z dialogu a 

pojetí kultury jako prostoru rozličných, vzájemně soupeřících diskursů. Ne náhodou se 

Bachtinova dialogičnost zrodila v polemice s formalismem, na jehož půdě však došlo – 

především v Tyňanovových pracích o parodii – k prvnímu modernímu zformulování zásad 

intertextuality: jako způsobu existování textů i jako způsobu jejich poznávání.   

   Předkládanou bakalářskou práci hodnotím jako poctivý pokus vyrovnat se s 

nelehkou teoretickou látkou. I když je intertextovost již dávno pokládána za pevnou součást 

literární vědy i interpretační praxe, představuje dosud hraniční, nesnadno uchopitelný 

fenomén: intertextovosti, jež sama čerpá z nejrůznějších zdrojů, se dovolávají myšlenkové 

proudy nejrůznějšího původu (literární věda, sémiotika, lingvistická poetika, rétorika, 

strukturalismus, poststrukturalismus, dekonstrukce atd.), čehož nejzjevnějším projevem je 

nejen mimořádná terminologická roztříštěnost, nýbrž i dynamická otevřenost pojmu. Pokusil 

jsem se ve svém posudku naznačit, že autor svým „příběhem“ tuto komplexní problematiku 

zjednodušil, aby legitimizoval pouze ten z přístupů, který se podílí na revizi pojmu text. Já se 

naopak domnívám, že na poli zkoumání intertextuality vznikl synkretický diskurs, vyznačující 

se propojováním (třeba i polemickým) teoretické a interpretační perspektivy, interferencemi, 

spoji a korespondencemi různých přístupů ke konstituování smyslu/ů díla či textu.  

Ve svém výsledku zanechává práce poněkud rozporuplný dojem. Na straně jedné její 

autor prokazuje jak spolehlivou znalost domácí i cizojazyčné sekundární literatury k dané 

problematice, tak schopnost kritického promýšlení jednotlivých přístupů, což dokládají 

především úvodní pasáže věnované jednak Bachtinovi a jeho pojmům dialog a různořečí, 

jednak Kristevě, která – jak je všeobecně známo – uvedla pojem intertextualita do literární 

vědy. Na straně druhé však nedospívá k ničemu, co by v dosavadních výkladech pojmu 

intertextualita nebylo již konstatováno. Právě tuto skutečnost, jíž si musel být autor dobře 

vědom, má (ale nemůže) zastřít vyhroceně polemická dikce předkládané práce. Lze jen 

litovat, že se autor důsledněji nevěnoval zkoumání geneze intertextuality a reflexi jejích 

bachtinovských kořenů a pojetí Julie Kristevy (což ostatně sliboval název práce, resp. jeho 

první část). Stejně tak lze litovat, že nebyl autorem dostatečně rozvinut polemický potenciál 

Homoláčovy knihy, která se mu jako skutečně originální český příspěvek onoho tradičněji 

orientovaného přístupu přímo nabízela jako „ideální“ předmět kritické reflexe. V textu 

rozptýlené polemické poznámky na adresu zmíněné práce tuto absenci nemohou zastřít.  

I přes výše zmíněné výhrady, jež jsou míněny především jako podnět k diskusi,  

hodnotím předkládanou práci jako zralou, ve způsobu argumentace důslednou, vnitřně 



koherentní, byť v závěrech provokativně jednostrannou, vyznačující se hutným, 

argumentačně náročným, a přece čtenářsky přístupným stylem. Naproti tomu její jazyková 

redakce je nepřehlédnutelným deficitem a řada překlepů a chyb celkově dobrý dojem kazí.  

Práce však nepochybně splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji ji 

tedy k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou velmi dobře. 

  

V Praze dne 15. 6. 2013     Doc. PhDr. Petr Málek, CSc. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


