
Posudek na diplomovou práci 

Fenomén Almodóvar (Prelínanie „malých svetov“ v diele Pedra Almodóvara) 

Vypracoval: Jakub Turčan 

Předkládaná práce si stanovuje za cíl analyzovat filmové dílo P. Almodóvara za pomoci teoretického 

arzenálu čerpajícího mimo jiné z Metzovy koncepce imaginárního signifikantu, Barthesovy teze o 

smrti autora, Deleuzova a Guattariho pojmu rizomatu a především Ecova pojetí tzv. „malých světů“. 

Představení těchto – a několika dalších – koncepcí je věnována úvodní část práce, na které oceňuji 

především dvě věci: 1) navzdory stručnosti této úvodní pasáže jsou jednotlivá pojetí představena 

výstižně a čtivě (tj. autor se neomezuje na pouhé referáty či juxtapozici citací, nýbrž projevuje 

schopnost na malém prostoru „vypíchnout“ to, co je pro jeho záměr důležité); čtenáři, který je 

s těmito teoriemi obeznámen, sice nic nového nesdělí, ale na druhou stranu – a to je důležitější – ho 

neurazí nějakým redukcionismem; 2) možná právě díky výše zmiňované úspornosti se autor vyhýbá 

nedostatku, kterým diplomové práce tohoto typu často trpí, totiž tomu, že teoretická a analytická 

část jsou k sobě pouze „přilepeny“, aniž by se navzájem nějak prostupovaly – jako jeden příklad za 

všechny lze uvést funkční využití Metzovy a Barthesovy teorie při rozboru Almodóvarových filmů na 

str. 70 – 79. Kromě toho, že autor zde velmi pěkně aplikuje koncept smrti autora na konkrétní 

„četbu“ Almodóvarových děl, tato konfrontace zároveň dobře funguje i opačným směrem, neboť 

autorovi naopak umožňuje nuancovat (podobně jako to v jistém momentu učinil sám Barthes) 

samotný tento koncept, a to zcela v barthesovských intencích: postulovat smrt autora znamená 

postulovat smrt „psychického“ subjektu, údajně skrytého za textem. Jak to metaforicky vyjadřuje sám 

autor: „Rozpoznať v diele autora neznamená zdieľať s ním na základe tohto poznania jeho vlastnú 

domácnosť, najíntimnejšie predstavy či túžby“ (str. 72). Autor však existuje jako určitý organizační 

princip díla samotného, které se – jakožto Text – nepřestane vyvíjet a měnit i tehdy, když dojde 

k autorově reálné smrti (viz str. 78). 

Co se týče samotného rozboru Almodóvarových filmů, je proveden velice sofistikovaně a zároveň bez 

zbytečného terminologického běsnění a snahy o efekt. Oceňme kromě jiného pasáže, v nichž se autor 

věnuje tématu ambivalentní sexuality (vhodně uvedené do kontextu queer teorie) a jeho 

intratextuálním rezonancím napříč různými filmy. Stejně přesvědčivě působí obhajoba Almodóvarovy 

tvorby a jejího „kolážového nebo asamblážového charakteru“ (str. 84) jakožto typického 

postmoderního fenoménu – tolik diskutovaný pojem postmodernismu (přes všechnu vágnost a 

nejasnost s ním spjatou) v tomto kontextu a na této rovině nepochybně smysl má, neboť autor je 

schopen prokázat, v čem přesně postmoderní povaha Almodóvarových děl spočívá.  

Úhrnem řečeno: předloženou diplomovou práci – a to i v kontextu jiných prací obhajovaných na témž 

oboru – pokládám za velice zdařilou. Jakub Turčan prokázal schopnost pracovat s – často i dosti 

náročnou – teoretickou literaturou a funkčně ji využívat pro konkrétní analýzy, což je myslím právě ta 

kompetence, kterou si měl svým studiem osvojit. Kromě toho analyzovaný korpus (Almodóvarovo 

dílo) vstřebal natolik dobře, že je s pomocí výše uvedených teoretických východisek provádět 

skutečné a nuancované analýzy, a nikoli jen mechanicky aplikovat přejaté pojmy na ten či onen jev, 

pro který se shodou okolností právě hodí. Jestliže autor v závěru možná zbytečně skromně 

poznamenává, že mu šlo o to, vypořádat se s nabytými znalostmi (str. 87), potom si troufám 

podotknout, že čas strávený „nabýváním“ těchto vědomostí nebyl časem ztraceným. Práci navrhují 

hodnotit známkou výborně. 
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