
Autorka bakalářské práce měla nelehkou pozici, neboť téma, jež si zvolila, je v odborné literatuře 
poměrně dobře zpracováno. Přesto se však svého úkolu zhostila se ctí.
Práce stojí na pevných základech tvořených relevantními tituly (zejména práce Papouškovy a 
Kautmannovy). Autorka je se zjevným užitkem pro svou práci zevrubně prostudovala; její práce se 
sekundární literaturou je vzorová, důsledně odlišuje přejaté myšlenky od vlastních.
Její práce totiž není pouhou kompilací, i když i samo usoustavnění často jen dílčích zmínek o 
daném tématu v pracích o Hostovském a Kafkovi by mělo svou hodnotu. Takový přístup by však 
autorku, silně zaujatou zvoleným tématem, neuspokojil. Snažila se proto vnést do práce i vlastní 
úhel pohledu, a to zejména prostřednictvím analýzy vybraných motivů (za nejzdařilejší z nich 
považuji velmi invenční podkapitolu o motivu kufru). Rovněž při porovnávání Hostovského (a 
Kafky) s Dostojevským, což je téma v příslušné odborné literatuře méně frekventované, dospěla k 
zajímavým postřehům.
Za významnou považuji skutečnost, že z autorčiny analýzy Hostovský nevychází jako epigon obou 
světově proslulých autorů, nýbrž jako autor jejich myšlenkovému světu sice blízký, avšak svébytný, 
zpracovávající stejná nebo podobná témata mnohdy odlišným způsobem.
Ke kladům práce patří i její kultivovaný výkladový styl.
Bakalářskou práci považuji za velmi zdařilou a plně ji doporučuji k obhajobě.
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