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Teoretickým východiskem práce je především sémiotický koncept Umberta Eca 

malých světů (s přiznanou aliancí k teorii fikčních světů), dále také intertextualita, 

v neposlední řadě tematika „smrti“ autora.  

Převažujícím horizontem je tedy strukturalismus, což je patrné také ve způsobu, jakým 

autor pojednává dílčí témata Almodóvarových filmů. Jak již název práce napovídá, 

tematickým rámcem analýzy jsou filmy Pedra Almodóvara. Práce je zřetelně rozdělena do 

dvou částí: do části teoretické a do části interpretační.  

Autor v mnohém vystupuje jako zasvěcený průvodce Almodóvarovým dílem, do 

něhož nabízí panoramatický vhled. Sympatické je také přehled jednotlivých témat, není 

překvapivé, že se bude jednat o témata transgenderová.  

Nepatrnou výhradu bychom mohli mít vůči záběru práce, neboť při takto široce 

pojatém tématu se nabízí otázka, jestli by méně nebylo více. Kaleidoskopický pohled totiž 

vede k jisté ne zrovna problematické, či probelmatizující hladině výkladu. Zároveň je třeba 

přiznat, že autor nabízí tematicky bohatou a svěže napsanou práci, přesto se však nelze 

ubránit dojmu, že je práce v jistém ohledu zahlazena. Autor sice předkládá dvě případové 

studie filmu, přesto však ani tyto interpretační nájezdy nejsou pojednány detailněji.  

Pokud autor hodlá pojednat Almodóvaro dílo jako hypertext, nestálo by za to, zvolit 

určitý centrální film, k němuž a v němž by se specifickým způsobem sbíhaly filmové aluze 

(tvůrčí postupy, tematické vazby, osobitost autorského rukopisu a jeho krystalizace)? Kromě 

toho se můžeme ptát, proč autor ve své práci využívá Ecovu tezi o malých světech, když ta je 

primárně zacílena na literární díla, které mají výrazně jinou míru nedourčenosti než díla 

filmová? Proč nezvolit jiný interpretační klíč, který by byl náležitější filmovému médiu?  

Dále bychom se mohli ptát, jakou roli hraje v intepretaci otázka autorství, a jestli je 

zapotřebí, se ji při analýze osobitého filmového rukopisu zaobírat? Je však třeba kvitovat 

s povděkem, že autor přistupuje k slavné Barthesově eseji Smrt autora s nadhledem a 

s potřebným přesahem, v němž ukazuje její přínosnost v otevírané perspektivě čtení.  

Pokud již autor tematizuje radikální kritiku autorství, jež je takto namířena na 

svrchovanou pozici subjektu, je poněkud překvapivé, že právě subjektu přisuzuje stále 

poměrně výraznou roli a to s ohledem na významovou konstituci artefaktu. „Kým je autor 

živý a tvorí, istým sposobom pri tej to tvorbe vkladá do diela určité autorské zámery.“ (s. 77) 

Dílo poté obsahuje podle autora jistou míru intencí, které se v průběhu jeho recepce nemusí 

shodovat s intencemi, které do něj promítá recipient. (s. 78) Dílo se ale odehrává v určitém 

jazyce, kde je v něm místo pro subjektivní promítání intencí, či o asociace? Proč by se dále 

mělo dílo vzdálit autorskému záměru až ve chvíli smrti autora? Není autorovi zcizeno právě 

již řečí, jejíž významové potence si autor nemůže být zcela vědom? Barthesova argumentace 



ve Smrti autora je navíc také nemalou částí založena v důrazu na neosobnost jazyka, na 

textualitu textu, na píšícího atp.  

Mohl by autor více rozvést, v jakém ohledu je Věra narážkou na fungování společnosti, která 

se vyznačuje fascinací povrchem. (s. 77) 

V jakém ohledu rozumí autor v kontextu filmu „zápisu četby“ (s. 71)? 

Uvedené připomínky nemají nijak snižovat hodnotu odvedené práce, spíše mají poukázat 

k jejím dalším možným perspektivám, mají být tedy chápány jako podnět do diskuse.  

Práci hodnotím jako výbornou.  

  


