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 Pojem intertextuality sa už niekoľko desaťročí v literárnej teórií osvedčuje 

ako efektívny nástroj analýzy textov. Vďaka štúdiám teoretikov ako Genette, Eco 

a Riffaterre sa tento pojem spresňoval a zároveň zužoval. Dnes je pokladaný za 

východisko jednej z najprepracovanejších metodológii skúmania literárnych textov. 

Autorkino rozhodnutie uplatniť  tento pojem spolu s pojmom mystifikácie na 

skúmanie zvoleného predmetu bol teda úplne opodstatnený.  

Žiaľ, na toto rozhodnutie nenadviazala dôslednejšia práca pri predstavovaní 

základných koncepcií, ktoré sa s oboma pojmami viažu. Teoretické časti 

predkladanej práce sú neprepracované a často vyzerajú ako súbory poznámok, 

nekomentovaných citátov a parafráz. Text sa rozptyľuje v množstvo odkazov, nedá 

sa v ňom identifikovať jasnejšia línia výkladu, objavujú sa pojmy, s ktorými sa pri 

skúmaní predmetu ďalej nepracuje (napr. odkaz na pojmy Osolsoběho teórie – s. 12 

alebo zmienka o teórii rečových aktov), autori, ktorých diela nie sú interpretované 

a chýbajú aj v zozname literatúry (napr. D. C. Muecke – s. 30). Absencia 

dôkladnejšej interpretačnej práce sa zreteľne prejavuje predovšetkým v kap. 4.3 – 

4.5, kde sa text redukuje na enumeráciu niektorých znakov prebratých bez 

akejkoľvek analýzy. Vôbec sa nedozvedáme, ako to všetko súvisí s divadlom, ktoré 

je predmetom skúmania.  
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Neprekvapuje potom, že pokusy aplikovať tieto pojmové nástroje na zvolené 

divadlo sú poznačené rovnakým metodologickými deficitmi. Text tu napreduje v 

prúde príkladov, ktorých explikatívne hodnota je veľmi nevyrovnaná. Úplne chýba 

pokus o syntézu.   

   

 S týmito obsahovými nedostatkami sa spájajú nedostatky formálne, ktoré sú 

rovnako zjavné. Na niektorých miestach má text charakter poznámok, ktoré sú 

štylisticky nespracované. Objavujú sa tu aj formulácie ako táto: „O shrnutí toho, co 

je humor, se pokoušel (mimo jiné) i italský dramatik Luigi Pirandello. 

Uvědomuje si, stejně jako V. Borecký, že existuje mnoho teorií“ (s. 32).   

  

 Vzhľadom na uvedené nedostatky predkladanú prácu nepokladám za 

dostatočnú a navrhujem známku 4.   

 

                                                       Prof. Miroslav Marcelli, PhD.   

 


