
Posudek na bakalářskou práci Kristýny Hladíkové Střet dvou světů v díle H. P. Lovecrafta 

Předložená bakalářská práce se zabývá tématem střetu „dvou světů“ v díle spisovatele H. P. 

Lovecrafta, což je nadmíru zajímavé téma, na druhé straně si nejsem jist, zda jej je možno 

označit za „amatérského“ (s. 1) spisovatele. Lovecraftovo dílo je neotřelé a inspirativní a téma 

prolínání/střetu dvou odlišných „prostorů“ se v něm ukazuje konstantně. Kolegyně Hladíková 

v úvodní kapitole předestírá svůj přístup k literárnímu dílu, kterým se bude řídit, kdy vychází 

z díla L. Doležela a U. Eca. Teze Doležela jí umožňují mluvit o autorovi nikoliv jako autorovi 

empirickém (viz také Eco), a zejména tematizovat pojem fikčního světa. Co se týče vyrovnání 

se s odbornou literaturou, tak Kristýna Hladíková prokázala schopnost výkladu teoretických 

textů, byť na některých místech poněkud stručně.  

Co se týče samotného obsahu práce; pokud je jeden ze „světů“ Hladíkovou vyznačen jako 

svět vědy/racionality, tak Hladíková sleduje klasický topos vztahu vědy a přirozeného světa, 

na straně druhé poněkud opomíjí rovinu různých (ne) či kvazi-vědeckých experimentů; vždyť 

řada postav v analyzovaných povídkách směřuje právě i k jinému, než tradičně/novověkému 

pojetí vědy. Hladíková si pro analýzu, kromě mnoha odboček, vybrala několik 

Lovecraftových textů. S výběrem netřeba polemizovat, ale analýzy jsou na jedné straně pevně 

sevřené, tj. Hladíková sleduje vytyčený směr tématu, na straně druhé by si na jistých místech 

zasloužily rozšířit i o související motivy. Když se podíváme na Stín nad Innsmouthem (str. 

28), tak by bylo záhodno předetstřít mytologickou rovinu, která je, téměř ve všech 

Lovecraftových povídkách, naprosto zásadní a přítomná, což vede, do jisté míry, k tématu 

vztahu lidského a ne-lidského či mimo-lidského. Tento motiv zároveň vede k motivu 

pozbývání tvaru, který Hladíková sice také sleduje, ale měla by mu být věnována větší 

pozornost. Právě analýza výrazu multiplicity bez-tvarého by umožnila hlubší vhled do 

analyzovaných textů. Za druhé by bylo nutno více pozornosti věnovat rovině kosmické, 

respektive tomu, jakým způsobem se tato rovina promítá do „každodenního“ života 

postav/světa.  

K práci mám ještě jednu výtku: některé výrazy jsou spíše esejistické, stejně tak styl autorky, 

kdy tato obecná poznámka zároveň vede k tomu, že Kristýna Hladíková se úplně nevyhnula 

tomu, čemu se snažila vyhnout, tj. občasným poněkud banálně znějícím výrokům, které jsou 

předloženy jako parciální výsledky analýzy.  

Předloženou práci doporučuji k obhajobě s předběžným hodnocením „velmi dobře“. 

V Praze dne 24. 1. 2018 

Mgr. Martin Charvát, Ph.D. 


