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Předložená práce představuje dle mého soudu typ smysluplně pojaté i realizované

bakalářské práce, která má zřetelně vymezené téma, koherentní metodologický i 

argumentační přístup a adekvátní stylové, kompoziční a jazykové provedení, včetně standardů 

využívání pramenů a citačních postupů.

Práce myslím ukazuje, že její autor se byl schopen vyrovnat se složitým a 

produktivním jevem moderní literatury, který teorie označuje jako intertextualitu. Práce je 

založená na dostatečném množství prostudované literatury a prokazuje diplomantovu 

schopnost tuto odbornou literaturu nejen produktivně číst a konspektovat, ale také 

komparovat a vytvářet určitá zobecnění, zvažovat výhody a nevýhody jednotlivých pojetí a 

argumentovat s dostatečným intelektuálním nadhledem, který v práci zanechává otisk i v tom, 

že při četbě je neustále zjevné, kde jsou parafrázována jednotlivá pojetí a kde nastupuje 

autorův vlastní výklad či komentář. V tomto ohledu hodnotím práci jako velice zralou – právě 

proto, že autor je schopen problematiku rozehrávat a analyzovat i tím, že ji vědomě vkládá do 

různorodých srovnávacích kontextů a že nehledá jednu výslednou „pravdu“, ale uvědomuje si, 

jak každé řešení cosi přináší, ale zároveň i cosi ignoruje či zastírá. Prokazuje tím schopnost 

kreativního tázání se, a nikoli pouhého přebírání a reprodukování. Tento nadhled se promítá 

do výrazného jazykového a stylového ztvárnění tématu, do volby názvů kapitol i do 

komentářů pod čarou.

Práci jako celek vnímám jako velice užitečné rozsáhlé slovníkové „heslo“, které je 

čtenáři schopno přiblížit intertextualitu jak z hlediska genetického, tedy zrodu a proměn 

v náplni a chápání pojmu samého u jednotlivých teoretiků, tak i z hlediska možných využití 

daného konceptu a s ním svázané terminologie při textových interpretacích a při uvažování o 

literatuře obecně.

Práci tedy považuji za nadprůměrnou jak z hlediska přínosu, tak i z hlediska 

bakalářské práce jako dokladu autorovy vzdělanosti a zralosti. Proto tuto bakalářskou práci 

rád a bez výhrad doporučuji k obhajobě.
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