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Autorka Andrea Všetečková se ve své práci představuje jako cílevědomá, zároveň také 

sebevědomá autorka, která ráznými kroky vykročila na pole literární vědy, konkrétně klasické 

naratologie. Ta se pro ni zároveň nestává interpretační modlou, neboť kromě důrazu na 

literárnost jako specifický rys literatury se věnuje také autorskému a společenskému kontextu 

Milénia. Literární dílo je totiž také (někdy dokonce především) sociální fakt, který má svého 

unikátního autora, který se ze své biografie nemůže zcela vymanit. Komplexní pojednání, 

které autorka předkládá, představuje v mnoha ohledech příkladný přístup při psaní 

a komponování bakalářské práce. Interpretační skrovnost a střídmost je spjata s autorčinou 

důsledností, s níž jde za vyčtenými tématy, které pojednává ve zřetelně vymezené 

perspektivě. Svoji interpretaci pojednává v několika krocích: ve vztahu k detektivnímu 

vyprávění obecně, dále jej upřesňuje vzhledem k specifickým rysům severské detektivky. 

Tato žánrová předznamenání dříve teoreticky ukotvuje v již zmíněné naratologii. Třetí 

kapitolu věnuje různým kontextuálním liniím Milénia. Důležité je také to, že autorka 

s přehledem pracuje se současnou sekundární literaturou, která je nyní již ke studiu Milénia 

a severské detektivky dostupná. 

Její bakalářská práce má tudíž nejen hodnotu interpretační (jak dokazuje především ve čtvrté 

části, nýbrž také v částech předchozích, v nichž striktně zachovává teoretickou dikci), nýbrž 

také informační. 

Těžištěm práce je zmíněná naratologická analýza, v níž autorka prokazuje reflektovaný vztah 

ke konceptům strukturální poetiky, dále také svoji schopnost prosvětlovat jimi jinak poměrně 

spletité tkanivo vyprávění. Naratologická perspektiva autorce umožňuje zaujmout 

k literárnímu dílu nesamozřejmý, a tudíž také teoretický postoj, v němž překonává 

nereflektovaný vztah naivního čtenáře, který by mluvil o díle neregulovaným způsobem. Také 

v páté kapitole prokazuje autorka interpretační zručnost a teoretickou zběhlost, která je patrná 

z toho, jak pracuje s teoretickými koncepty (například s efektem reality). Navíc pátá kapitola 

je ve vztahu ke čtvrté v jistém napětí, neboť ve čtvrté pojednává literární dílo jako autonomní 

předmět, aby jej v páté promítala zpět do aktuálního světa, přitom ovšem setrvale poukazuje 

k jeho literárnosti vyznačování různých literárních narážek. 

Jak již bylo řečeno, tato bakalářská práce představuje suverénní teoretický výkon, nadto je 

pečlivě připravena a velmi pěkně napsána (svižným a čtivým jazykem, který nic neskrývá, 

a jímž autorka dává zřetelně najevo, co si o tématu myslí). Od první představy o podobě 

bakalářské práce autorka udělala značný kus práce. Nejenže navštěvovala přednášky 

a semináře k teorii literatury a interpretaci prózy (převážně na FF UK), především se 

k obeznámenosti s literární teorií dopracovala vlastním studiem teoretické literatury. Tato 



práce by splňovala i nároky na kvalifikační práci o stupeň vyšší (magisterskou), je tudíž 

zjevné, že na úrovni bakalářské práce je naplňuje měrou více než vrchovatou. Proto 

bakalářskou práci Andrey Všetečkové velice rád navrhuji hodnotit jako výbornou. 
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