
Posudek na diplomovou práci Bc. Mariany Grušové „Milan Kundera a intertextualita“ 

Diplomová práce Bc. Mariany Grušové je problematická ihned z několika aspektů. Už 

poněkud zarážející je, že v elektronickém univerzitním systému má práce název „Milan 

Kundera a intertextualita“, zatímco v psané podobě se práce jmenuje „Intertextualita v dílech 

Milana Kundery“. Jedná se samozřejmě o jemnou nuanci, ale zároveń také o symptom 

poněkud těkavého stylu diplomantky. Nyní již k dalším připomínkám: 1.) Šíře tématu 

nedovolila diplomantce přesně formulovat otázky, na které chce v diplomové práci podat 

odpověď, zároveň ani není přesně vyjasněno, proč by intertextualita měla hrát zásadní roli 

v díle Milana Kundery 2.) Diplomantka tvrdí, že Kunderovy romány nelze chápat jako 

romány politické: „Milan Kundera je podle mého názoru jedním z nejzásadnějších českých i 

světových novelistů. 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“ (str. 6). Bohužel však diplomantka 

hlubší argumenty nepodává 3.) Dále je problematická teoretická část zabývající se 

problematikou intertextuality, přičemž se jedná o zbytečně dlouhou část, která je plná 

redundancí a zároveň se se všemi uvedenými autory v diplomové práci nepracuje, tudíž 

nevidím důvod, proč se obsáhle zabývat jejich teoriemi, když ty pak nedojdou využití. Lépe je 

vybrat si jeden přístup, který pak bude v práci aplikován (byť například s různými posuny). 

V práci nacházíme floskule, jako například „filosofové  se od nepaměti snažili zkoumat 

vztahy mezi texty. Náznaky vidíme již u Platóna a dalších antických filosofů“ (str. 12). 

Jednotlivé pasáže diplomové práce jsou psány spíše výpiskovitě a heslovitě, kdy 

argumentační rámec se vytrácí, řečené není dovysvětleno či čtenář netuší, proč vlastně ona 

pasáž byla do práce zakomponována.  

Za další by bylo třeba více vysvětlit vztah mezi teorií fikčních světů a intertextualitou, protože 

kapitola zabývající se tímto tématem je stručná. Samotná interpretace je těkavá a je 

prokládána kapitolami, které do textu vstupují a tříští výsledný dojem z práce.  

Po formální stránce diplomantka názvy knih někdy píše kurzívou, jindy nikoliv (např. str. 24), 

poznámka pod čarou zasahuje na vršek další strany (str. 25), větná vazba na několika místech 

pokulhává. Je vidět tedy jistá nedodělanost práce a absence detailnější opakované četby 

(korektury). 

Za nutné považuji vyjasnit následující: Vztah teorie fikčních světů a intertextuality, 

vyargumentovat Kunderovo spojení s Kafkou, které si diplomantka vybrala jako motiv 



reprezentující intertextualitu v Kunderově díle, dále se jedná o motiv, proč se Kundera stal 

samovolně teoretikem románu; co tím má diplomantka na mysli?  

Práci přes námitky doporučuji k obhajobě a v případě kvalitní obhajoby bych se přiklonil ke 

známce „3“. 

18. 9. 2015 

Mgr. Martin Charvát 


