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Cíl práce, její účel a směřování  

Jde o typickou komparativní práci, která nabízí dobře fungující rovnováhu textově orientované 
interpretace a zobecňujících abstrakcí, situovaných do oblasti strukturně pojaté literární teorie a 
naratologie. Práce zřetelně deklaruje svůj cíl a účel a výsledná textová podoba tyto výchozí 
předpoklady naplňuje. Výchozí premisa o vzájemném prolínání krajin vnitřních a vnějších je pojata 
nikoli jako teze k ilustrování a „dokazování“, ale spíše jako leitmotiv pro výklad, který citlivě zvažuje 
všechny podstatné implikace, které z jednotlivých textů i z jejich komparování plynou. Z toho vyplývá 
i výsledné směřování, kterým po právu není ani jednoznačný výsledek, který ze srovnání čtyř 
zvolených děl vyplyne, ale ani paušalizující teoretizace, podkládaná právě jen těmi čtyřmi díly. 

 

Metodologie 

Práci bere v potaz veškerou relevantní teorii, která se vůči množině komparovaných textů jeví jako 
relevantní a produktivní. Tato teorie (strukturně pojatá naratologie, teoretické koncepty Daniely 
Hodrové a jejích spolupracovníků, teorie fikčních světů a obecně i další práce Lubomíra Doležela, 
které se věnují identitě a strukturovanosti textu) není – což je opět kladem práce – samostatně 
nejprve parafrázována a vykládána, ale je rovnou interpretačně ověřována, komentována, domýšlena 
a rozvíjena. Autorka prokazuje schopnost podržet si i ve složitém pojmosloví vlastní výkladový jazyk, 
který dostatečně zřetelně odlišuje, co říkají jiné autority a co je jejím vlastní dikcí. Jádrem práce je 
textová interpretace, která opět volí náročný, ale produktivní postup: Namísto postupování od díla 
k dílu, což s sebou vždy nese mechanické opakování, je práce schopná postupovat po tematických 
celcích či trsech, v nichž se vždy zvažují ty aspekty těch kterých textů, jež se pro dané téma ukazují 
jako relevantní. 

 

Práce s odbornou literaturou  

Jak již bylo zmíněno výše, spektrum odborné literatury, jež je pro výklad využívána, je dostatečně 
široké i funkčně selektované. Klára Macháčková čte dosavadní odborné práce s porozuměním a se 
schopností přirozeně pokročit od přebírání k domýšlení a kreativnímu používání. Zároveň, jak již 
řečeno, neztrácí čas a nerozptyluje čtenáře vysvětlováním ucelených konceptů, jimiž se inspiruje. 

 

Styl a prezentace  

Práce působí naprosto zralým dojmem. Nehyzdí ji běžné školské nešvary stylizační, ale netrpí ani 
přemírou materiálové popisnosti. Celek práce je dobře rozvržen a z hlediska zajímavosti se práce jeví 
jako dynamická a čtivá (a zároveň i dobře čitelná) od počátku až do konce. To je dáno opět i tím, že 
autorka jde rovnou k „věci“ a nepokrývá první stránky exkursem do dějin pojmu 
postmoderní/postmoderna a následným problematizováním tohoto pojmu. V neposlední řadě 
oceňuji i ediční provedení práce. Zde je snad na místě jediná dílčí výtka: Alespoň v soupisu literatury 
by bylo u přeložených beletristických děl, kterým se výkladově zevrubně věnuje, uvést i překladatele; 
bez jeho uvedení vytváří práce dojem, že analyzovány jsou texty zcela stejné úrovně, což 



pochopitelně pro binární opozici původních textů (Hodrová) a textů přeložených (Borges, Swift, 
Tokarczuk) neplatí. 
 
 

Celkové hodnocení 

Jde o práci jednoznačně nadstandardní, která nejen dokumentuje diplomantčiny schopnosti, ale je 
přínosná i oborově, a to jak v rámci poznávání problematiky fungování prostoru a času v postmoderní 
próze, tak i v rámci rozvíjení komparativně pojatých výkladů a interpretací moderní a soudobé 
literatury. 

Na základě výše uvedeného doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě a navrhuji její hodnocení 
známkou výborně. 

 

V Praze dne 6. 9. 2017  

                                      Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 

 

 

 


