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Autorka si zvolila poměrně široké téma, které se jí ne zcela zdařilo formulovat. Práce je 

bohužel ve více ohledech problematická. Kromě toho, že není zřetelně definované téma, není 

odůvodněno, proč by zrovna v díle Milana Kundery měla hrát intertextovost nějakou zásadní 

roli. Z jakého literárního arsenálu by měl podle autorky Milan Kundera čerpat, kde bychom 

měli hledat Kunderovu inspiraci, pokud jde o narativní postupy, o specifické využití 

metafory? Aliance s karnevalem se zdá být v Kunderově díle sice zjevná, ovšem můžeme 

tvrdit (což činí autorka na s. 18), že autor vychází z Bachtinova pojetí karnevalu? Pokud ano, 

bylo by na místě uvést explicitní odkaz.   

Tyto poznámky prozrazují, že můžeme v práci nalézt podstatná témata a to společně s řadou 

nevyřešených otázek, které by bylo zapotřebí však nejprve formulovat. Bohužel, zde se 

dostávám k dalšímu nedostatku práce, který spočívá v její „nedodělanosti“. Autorka ledabyle 

odkazuje, své myšlenky nedořekne, argumentační souvislost se místy vytrácí. V práci 

najdeme řadu nejasností – od formulačních lapsů, přes vyšinutí ve vazbě až ke zmíněnému 

nedůslednému odkazování: autorka využívá jak zkrácených bibliografických odkazů, tak také 

úplných bibliografických odkazů v poznámkách pod čarou, navíc schází odkazy na konkrétní 

stránky, někdy při parafrázi autorka neodkazuje vůbec. Práce tudíž působí dojmem, že byla 

psána ve spěchu bez možnosti nechat dílčí témata uzrát, nebo je v klidu promyslet. Autorce 

nezbyl patrně čas na redakci, kterou by práci uvedla do formální a jazykové čistoty. 

V odevzdané podobě nemohu doporučit práci k obhajobě (hodnotím ji jako nedostatečnou). 

Na následujících příkladech si dovolím ilustrovat výše uvedené výtky: 

Již anotace prozrazuje příliš široké téma (s. 5).  

- „Trauma z bezvýchodnosti politické situace v Československu se odráží v jeho díle, 

ale sám nemá rád být nazýván autorem politického románu. V této bych chtěla 

dokázat, že spíše než politický je jeho román filosofický.“  

S jakou teorií odrazu autorka pracuje? Co rozumíte románem filosofickým? Detailní definici 

filozofického románu jsem v práci nenašel.  

 

- V úvodu autorka ohlašuje téma intertextuality, lepší by ovšem bylo, pokud by 

vykročila rovnou k tématu své práce. Navíc kapitola věnovaná intertextualitě má 

převážně kompilační charakter (včetně zmíněných chyb – nedůsledného odkazování, 

formulační nedůslednosti atp.), přitom není zřejmé, proč se vlastně autorka věnuje 

intertextualitě poměrně detailně. 

 

- Není dále jasné, proč se autorka hodlá věnovat Kunderově reflexi Kafky (s.6), proč 

třeba ne jeho reflexi Musila, Brocha, Gombrowicze, Flauberta atp.? 

 

- Mohla by autorka vysvětlit souvislost intertextuality s teorií fikčních světů? Tato 

souvislost je poměrně překvapivá, neboť teorie fikčních světů dává před diachronií 

přednost synchronnímu pohledu.  



 

- Na s. 10 je dobře patrný kompilační charakter práce.  

 

- Jakou interpretační roli hraje v práci podkapitola 2. s názvem Počátky a vývoj 

intertextuality?  

 

- „V obecném smyslu mimésis odkazuje k reprezentaci skutečnosti skrz imitaci, jako v 

literatuře obálka knihy naznačuje, o čem bude obsah. O mimésis se dá hovořit  jednak 

jako o druhu intertextuality, která imituje předchozí texty spíše než opravdový svět, či 

jako na její modifikací.“ (s. 12) Autorka pracuje se specifickým pojetím mimésis bez 

odkazu na zdroj, odkud čerpá myšlenku, že mimésis se týká nápodoby mluvních aktů 

a nikoli vágně pojaté skutečnosti? Navíc vztah obálky k obsahu knihy je velmi 

proměnlivý, než aby jej bylo možné redukovat na jakousi imitaci obsahu.  

 

- „Slovo intertextualite ale použila poprvé až Kristeva jako náhradu za již nepoužívaný 

termín „intersubjektovost“. (s. 15) Schází odkaz na zdroj.  

 

- Tradiční Bachtinův pojem je dialogičnost, ne autorkou uvádění dialogismus (s. 15). 

 

-  Bachtinův dialogismus a Kristevy intertextualita jsou velmi podobné koncepty. (s. 15) 

– ano, vždyť Kristeva je reinterpretka Bachtina, důležité by tudíž bylo ukázat, čím se 

Kristeva hodlá od Bachtina odlišovat.  

 

- „Ve svém díle Román jako dialog popisuje vznik románu.“ s. 16, název souboru uvádí 

autorka správně v kurzívě, drtinou většinu děl ovšem v kurzivě neuvádí. Navíc se 

nejedná o Bachtinovo dílo, nýbrž o výbor pořízený pro české vydání, název souboru je 

dílem editorů, nikoli Bachtina. Není mi jasné, proč autorka uvádí v seznamu literatury 

anglický překlad Bachtinových esejů, když v textu odkazuje na českou edici.  

 

- „Kundera se těchto pravidel nedrží. Pomalost je jeho jediný román v přítomném čase, 

jinak využívá různé časové roviny. Dekonstruuje klasický časový sled vyprávění a 

prolíná ho různými rovinami a vlastními úvahami nepodléhajícími sledu vyprávění.“ 

(s. 22) Kromě vágní formulace není zjevná souvislost právě citovaného příkladu 

v diplomantčině argumentaci.  

 

- Autorka tvrdí, že podle Barthese nemluví text, nýbrž jazyk. (na s. 26), mohla by tuto 

svou myšlenku více rozvést? Jaký je rozdíl mezi textem a jazykem, k jakému posunu 

hodlá Barthes tímto tvrzením dospět. Autorka navíc neuvádí, kde toto Barthes tvrdí.  

 

- Autorka parafrázuje Kristevu tvrzením, že Bachtin se svým formalistickým přístupem 

oddělil od strukturalistického vnímání jazyka. (s. 30) Ovšem Bachtin se vymezuju 

vůči formalismu, je jedním z jeho nejvýraznějších a prvních kritiků.  

 

- „Jeho intertextuálně motivované psaní v podstatě vytváří historii románu a 

ideologicky ovlivňuje čtenáře. Svou znalostí a aplikací literární znalostí sám vytváří 

kontext v literatuře.“ (s. 36) – nejasná formulace, prosím o vysvětlení.  

 

- Co to jsou pozitivní fikční světy (na s. 46)? 

 



- Co myslí autorka tím, že se stal Milan Kundera samovolně teoretikem románu? (s. 52) 

 

- Proč autorka označuje Umění románu, Zrazené testamenty a Oponou jako trilogii?(s. 

52) Zahrneme-li do této řady také Setkání, budeme poté mluvit o tetralogii? Navíc si 

plete Kunderovu ranou práci o Vančurovi s pozdějším esejistickým počinem, pro 

něhož si autor vypůjčil název své habilitační práce, a to přesto, že autorka uvádí také 

pozdější esejistický titul v anglickém překladu.  

 

- „Jméno bývá u Kundery indexem individuality.“ (s. 58) – Schází odkaz na zdroj, 

z kontextu práce navíc není zjevné, s jakým pojetím indexu autorka pracuje.  

 

- „V doslovu k Nesmrtelnosti autor říká, že cílem tohoto románu nebylo kritizovat 

tehdejší stalinský režim“ (s. 61). „Tohoto románu“ ovšem neodkazuje k Nesmrtelnosti, 

nýbrž k Žertu.  

 

- „Metafora Žertu“ (s. 61) – s velkým počátečním písmenem pouze v případě, že se 

jedná o název románu, což není citovaný případ.  

 

Práci v této podobě nedoporučuji k obhajobě.  

 

 

 

Jakub Češka       V Praze 30.8. 2015 

 


