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Předkládaná práce se snaží postihnout specifika transpozice “textu” (v širokém slova smyslu) 

Bratří Karamazových mezi románem, divadlem a filmem, k čemuž nepřekvapivě používá 

nástroje tradiční strukturalistické (a v případě U. Eca, řekněme i post-strukturalistické) estetiky a 

divadelní sémiotiky (zejména I. Osolsobě). Za výchozí artefakty, které zkomá si bere 

Dostojevského román, dramatizaci E. Schorma a divadelní inscenaci a film P. Zelenky.   

Autorka dále rekapituluje Bachtinovu interpretaci románu jako polyfonního a dialogického díla s 

minimální, nebo žádnou invencí, přičemž užívá některých žurnalistických frází (chce čtenáři 

ukázat “zajímavosti” románu, kterým je jeho jazyk, s. 13). Text obsahuje jisté neobratnosti v 

rámci analytického jazyka: nejsem si jist, co to např. znamená, že postavy románu “mluví 

poměrně stejně” (s. 14); máme zde „čistě racionální“ pohled atd. atp. Zdá se mi, že je zcela 

zbytečné hovořit, zejména vzhledem k použitým autorům z pole strukturální sémantiky a 

vzhledem k autorkou údajně provedené motivistické analýze o “reálných” předlohách a jejich 

hledání, případně psychologizovat autora a jeho záměry (s. 14). Autorka pak na následujících 

stranách popíše obsah románu, přičemž čtenáři sděluje banální zjištění, jako je např. skutečnost, 

že Dostojevskému nešlo o faktický popis soudního líčení, že román není detektivkou a že 

Dostojevský sleduje „psychologicko-filosofické pozadí příběhu“ (s. 16).    

V textu se však nedozvíme, proč a jak si autorka zvolila motivy k analýze – vidí za románem 

nějakou strukturu? Považuje vybrané motivy za klíčové? Lze tyto motivy formalizovat do nějaké 

„tabulky“ (ve strukturalistickém slova smyslu)? Nevíme, domněle analytický text působí spíše 

jako soupis toho, co zrovna v románu autorku zaujalo, čili nemá v podstatě nic společného 

s motivistickou analýzou. Zábleskem kritéria výběru je zmínka na s. 20, kde autorka uvádí, že 

daný motiv se objevuje i v dramatizaci a filmu a proto si jej zvolila. 

Další částí práce je vágní referát o dramatizaci a intertextualitě, opět kořeněný o různé množství 

žurnalismů a pleonasmů, končící charakteristickým zvoláním, že dramatizace je intertextuální, 

poněvadž se v ní projevuje nepřeberné množství textů.  



Za klad práce považuji – v textu poněkud náhlé - představení komunikačních modelů, 

Proppových a Mukařovského koncepcí a zejména snahu je fakticky spojit s kvazi-formální 

analýzou procesu inscenace a filmového ztvárnění. Kdyby autorka prohloubila, organičtěji 

zapracovala a rozšířila tyto analýzy, text by dle mého soudu vyzněl o mnoho lépe. Stejně kladně 

hodnotím i části, kde se autorka pokusila předvést problémy sémiotiky divadla a překladu do 

filmového média s pomocí nástrojů Ecovy sémiotiky a Greimasovy strukturální analýzy. 

Doporučuji k obhajobě s předběžným hodnocením dobře. 
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