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Magdalena Nucová sa zaoberá prípadom dramatizácie Bratov Karamazovovcov, ktorú urobil pre 

inscenačné potreby Evald Schorm, a ktorú o vyše dvadsať rokov  nasledovala dramatizácia a scenár  

Petra Zelenku. Zelenka ako dramatizátor/scenárista pracoval už s viacerými predlohami: aj 

s románom, aj so Schormovou dramatizáciou, ktorá mu poskytla dramatizačný model; k svojim 

výstupom prispel aj autorsky. Diplomantka sleduje prácu intertextuality, resp. fungovanie transpozícií 

medzi troma textami. Voľba tejto problematiky dobre vyhovuje študovanému odboru a je cenená 

o to viac, že patrí do oblasti menšinového záujmu na Katedre.  

Autorka sa podujíma skúmať transpozície zvolených textov zo štrukturalistických semiotických pozícií, 

čo je dobré východisko, a vo všeobecnej rovine zmieňuje aj postštrukturalistické teoretické 

stanoviská. Sem patrí aj menšia námietka, že autorka pojem dekonštrukcie uvádza iba v citácii zo 

sekundárneho zdroja, a v citovanom úryvku nie je jasné či ide o literárnu dekonštruktivistickú školu 

alebo filozofické chápanie. Autorka sa v krátkom úseku stretáva s pojmom neobmedzenej semiózy, 

ale nepomenúva ho. Tento nedostatok však nehrá veľkú rolu, pretože autorka jasne uvádza, že 

k analýze bude pristupovať zo štrukturalistického hľadiska, ktoré je v práci dobre vypracované, a že sa 

bude venovať opisu pravidiel produkcie žánrových transpozícií pôvodného textu. Práca napĺňa 

vymedzený zámer. K drobným nedostatkom ešte patrí to, že dáva Kristevu do vzťahu s Barthesom 

a Derridom, pričom by sa žiadalo ešte zohľadniť  časové rozlíšenie, pretože Kristevin príklon 

k Derridovy bol neskorší. Žiadalo by sa ešte dať do súvisu pojmy intertextuality a transpozície, keďže 

autorka prvého pojmu ho definuje pomocou druhého. Pojem intertextuality pochádza už 

z postštrukturalistickej tradície. Stačilo by, aby autorka kvôli teoretickému sprehľadneniu ešte uviedla 

možnosť sledovania práce intertextuality z hľadiska recepcie aj napriek tomu, že tento náhľad nie je 

predmetom jej práce; pretože by tak aspoň vyznačila možnosť vnímať prácu transpozície aj z iného 

počiatočného bodu. Autorka sa tohto problému dotýka implicitne, keď rozoberá pojmy otvoreného 

a uzavretého diela. Možno by bolo vhodné otázku recepcie v súvislosti s intertextualitou otvoriť pri 

diskusii pojmu modelového čitateľa, ktorý autorka v práci uvádza. To je samozrejme iba návrh. Tieto 

námietky nie sú podstatného charakteru, keďže sa priamo netýkajú zvoleného metodologického 

prístupu k predmetu práce.  

Autorka veľmi prehľadne píše o pojme dramatizácie a v stručnosti, ale konzistentne rozoberá aj 

semiotiku filmu; autorka sa nebojí vyjadriť príklon k ňou preferovaným stanoviskám, a z práce 

tak vieme odčítať celkový autorkin náhľad na problematiku, čo treba v každej záverečnej práci 

patrične oceniť. Jej aplikácia na zvolený materiál nie je iba ilustratívna, s čím sa v záverečných 

prácach stretávame pričasto, ale má aj analytickú hodnotu. Štruktúra práce je prehľadná 

a autorka uvádzané semioticko-literárne a komunikačné modely dáva do súvisu. Pracuje 

s relevantnou literatúrou. Práca z formálneho hľadiska takisto spĺňa kritériá. Autorka si dobre 

osvojila akademický štýl. 

 

V predkladanej práci sa stretávame s pojmom amplifikácie (s. 58). Navrhujem, aby autorka na 

obhajobe tento pojem viac rozvinula najmä s ohľadom na Barthesove chápanie tohto pojmu. Takisto 



by som sa rád opýtal, ako sa mení pohľad na autorstvo pri pohľade na intertextualitu z hľadiska 

recepcie; a ďalej či je autorka ochotná nahliadať intertextualitu aj v širšom textovom okolí nejakého 

textu – teda v súvislosti aj so vzdialenejšie súvisiacimi textami, alebo jednoznačne volí 

štrukturalistické stanovisko? Ak bude na obhajobe čas na špekulatívnu otázku, malo by pri uznaní 

„práce intertextuality“ zmysel oddeľovať literárne a filozofické texty? (Sú to otázky, ktoré reagujú na 

námietku, že autorka uvádza zovšeobecňujúci pohľad na „derridovské“ stanoviská zo sekundárnej 

citácie; prosím preto o upresnenie.) 

  

Navrhujem prijať prácu k obhajobe a predbežne navrhujem známku 1. 

 

V Prahe, 29.6.2016         Tomáš Kladný 

 

 

 


