
1 

 

Formulář pro posuzovaní diplomových prací 
 

 

Jméno studenta/ky: Bc. Jana Pacolová 

Studijní program:  EKS 

Název diplomové práce: Konflikt a prolínání kulturních znaků ve fikčním světě románů 

Louise Erdrich 

Jméno posuzovatele/ky: Mgr. Martin Charvát, Ph.D. 

 

 

Okruhy hodnocení diplomové práce:  

 

A) Formální kritéria 

Formální struktura a úprava práce, úplnost povinných částí práce, gramatická a stylistická 

stránka, korektní a jednotné uvádění zdrojů.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 10 

Připomínky a komentáře:  

Bez připomínek 

 

 

B) Struktura práce 

Jasné formulování problému, vymezení cíle a jeho soulad s obsahem práce, celková koncepce 

a struktura práce, adekvátnost postupu a návaznost jednotlivých částí práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 8 

Připomínky a komentáře:  

Návaznost jednotlivých kapitol je relativně neproblematická, vymezené cíle jsou jasné 

a souzní s obsahem práce. 

Některé myšlenky se však zbytečně opakují, přičemž druhá část práce je kombinací 

komentáře a ilustrací vět z literárního díla, která by si však zasloužila detailnějšího 

zpracování.  

 

C) Rozbor tématu 

Identifikování a vysvětlení základních pojmů a koncepcí, rozsah a relevantnost použité 

literatury, úroveň práce s odbornou literaturou, adekvátnost výkladu použitých textů. 

 

Hodnocení (0-10 bodů): 7 

Připomínky a komentáře:  

Když bc. Jana Pacolová uvádí tematizaci fikčního světa, tak sice vychází z Doleželovy 

a Pavelovy definice, ovšem sama dodává, že následný výklad fikčního světa prochází „na své 

cestě od autora ke čtenáři výraznou transformací na různých úrovních. Současně tedy v rámci 

jediného fikčního světa dochází k mísení a konfrontaci různých interpretačních perspektiv“ 
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(str. 7). Zde se, podle mého názoru, směšují dvě odlišné roviny: a.) imanentní rovina 

strukturních vztahů uvnitř textu, b.) rovina interpretace textu čtenářem. Na jedné straně je 

samozřejmě možné říci, že jiný text „interpretuje“ text odlišný, to je již otázka intertextuality, 

ovšem interpretace čtenáře není něčím, čemu by byla věnována obšírná teoretická pozornost 

(alespoň v rámci teorie fikčních světů), pokud bychom ji nechápali jako psaní samotných 

teoretických textů o literatuře. Proto by se mi zdálo ještě mnohem vhodnější deskriptivnějši 

popsat roli autora, respektive například použít Ecovo pojetí autora a čtenáře, který by dodal 

diplomové práci na plasticitě. Právě nerozlišování obou těchto rovin tak vede k poněkud 

zmatenému vyznění úvodní kapitoly, kde se prezentuje řada teorií, kdy hlas autorky práce 

poněkud zaniká. 

Stejně tak diference mezi skutečným a fikčním světem, přes poukaz na problém 

prostřednictví, zůstává spíše zastíněn, respektive dostáváme se k tomu, že rozdíl není 

nepřekročitelný; když později autorka referuje o Barthesově Efekt reálného, bylo by vhodné 

možná tyto teze obšírněji napojit na problém naturalizace. 

Kapitolu o díle Lévi-Strausse považuji, v současné podobě, za nadbytečnou; autorka dále 

neodkazuje na primární zdroje, pouze na zdroje sekundární. 

Když autorka píše, že Eco smiřuje dvě literárně teoretické pozice tím, že „fiktivní světy 

parazitují na světě reálném“ (str. 26), můžeme podotknout, že přesně to tvrdí (alespoň 

„raný“) Roland Barthes.  

Když autorka píše o indiánech a kulturních rovinách/významech v textu, myslím, že se měla 

částečně inspirovat o antropologicko-sociologické literatury (Durkheim, Frazer), respektive 

v její oblasti zkoumání by ji zcela jistě pomohla kniha Topos lesa v americké literatuře od 

Michala Peprníka.  

Diplomantka zmiňuje „kolonizační paradigma“, ovšem bez odkazu na teoretickou literaturu. 

Pojem je tak značně vágní.  

Na str. 50 se dočítáme: „Deleuze, který se problematikou teritorializace 

a deteritorilizace zabývá (Tisíc plošin, 2010), charakterizuje tyto pojmy jako procesy, jimiž 

se stabilizuje či destabilizuje identita asembláže.“ Jednak se jedná o asambláž, její definici či 

výklad v diplomové práci obšírněji nenajdeme, druhak Deleuze knihu napsal s Félixem 

Guattarim. 

V kapitole o městském prostoru autorka vychází, správně, z Augého. Proč ale nepoužila také 

sémiologickou analýzu Rolanda Barthese (Říše znaků)? 

Autorka mluví, v návaznosti na Hodrovou, o „tekutosti“ města a textu, ovšem je nutné 

podotknout, že Hodrová tyto pojmy aplikuje v naprosto odlišném kontextu (diplomantka se 

s Hodrovou vyrovná na jedné a půl stránce; str. 63-64). 

 

 

 

 

 

 

 

D) Aspekt originality 
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Vlastní autorská analýza řešeného problému, schopnost samostatně a tvořivě uvažovat 

a navrhovat řešení, vlastní argumentační a formulační úroveň. 

 

Hodnocení (0-10 bodů): 7 

Připomínky a komentáře:  

Práce je částečně originální, ve své podstatě se jedná o aplikaci jistých konceptů v rámci 

interpretace literárního díla. 

 

 

E) Význam práce 

Formulovaní jasných a zdůvodnitelných závěrů, adekvátnost a úplnost splnění cílů práce, 

celková odborná úroveň a přínos práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 7 

Připomínky a komentáře:  

Diplomantka jasně formulovala cíle práce, byť na několika místech je práce zbytečně 

repetitivní, jinde zase spíše ilustrativní, než že by se jednalo o hlubokou a detailní analýzu. 

 

 

 

Otázky na obhajobu:  

-- 

 

 

Součet bodů (0-50 bodů): 39 

Celkové hodnocení (známka)*: 2 

 

Hodnotící stupnice:  

50-40 bodů: 1 – výborně 

39- 25 bodů: 2 – velmi dobře 

24- 15 bodů: 3 – dobře 

14-0 bodů: 4 – nedostatečně 

 

* V případě, že některý z okruhů hodnocení A), B), C), D) je hodnocený počtem bodů 0, 

práce je klasifikována známkou 4.  

 

 

 

Datum:  2. 8. 2017 

 

 

........................................ 

podpis   

 


