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Odůvodnění hodnocení práce: 
Autorka si dala za cíl objevit zdroje, které ovlivnily Robina Cooka při psaní románu Planeta 
Interterra. K dosažení cíle využívá konceptu intertextuality, který krátce představuje ve třetí 
kapitole. Zde velmi správně upozorňuje, že pro interpretaci díla má zásadní význam i zkušenost a 
rozhled čtenáře. To se plně projevuje v páté kapitole, ve která autorka čte román prizmatem 
intertextuality; do hry vša zjevně vstupuje autorčina zkušenost, neboť lze s úspěchem pochybovat, 
že mezi zdroje románu patří např. amarouny (str. 27) – tím se však autorka poněkud odchyluje od 
cíle práce. Zdroje práce představují mix tištěných i elektronických zdrojů, vzhledem k tématu lze 
využití neakademických elektronických zdrojů tolerovat. Práci hodnotím jako velmi dobrou a 
doporučuji ji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky k obhajobě: 
1) On page 20 you say: “Ferdinand de Saussure, the Swiss linguist with whom this field of study 
has actually begun, put intertextuality as a process of selecting and combining pre-existing texts 
and thus the newly created text as such would have high amount of references.” Could you explain 
this statement? 
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