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Na předkládané bakalářské práci, v níž se diplomantka Anna Stollová zabývá komparací díla F. 

Kafky a E. Hostovského (v návaznosti na hledání paralel s jejich „předchůdcem“ F. M. 

Dostojevským), je třeba velmi ocenit zdařilé prolnutí obecně existenciální tematiky - přítomné 

v tvorbě těchto autorů – s konkrétními motivickými doklady/stopami, jež diplomantka dokládá na 

konkrétních příkladech.  

 Za další zdařilý počin považuji tematicko-motivickou analýzu, přičemž v úvodu jakožto 

dílčí cíl práce zřetelně vymezené „hledání toho, co je na Hostovském kafkovského“, vychází právě 

ze zevrubné analýzy stěžejních motivů přítomných v dílech obou autorů, tj. konkrétně vnitřního a 

vnějšího exilu/ghetta, moci, viny, cizoty či osamocenosti ad. Dokládání paralel je přitom 

samostatné a objevné, autorka práce nekopíruje závěry z monografií, z nichž částečně vychází. 

Diplomantčino počínání se naopak jeví být příspěvkem do literárně-vědné diskuze nad blíženectvím 

Hostovského s Kafkovými texty. 

 Oporou přehlednosti BP je její členění – na historické hledisko, pojmenování paralel 

v dílech autorů a následné motivické shody. Oceňuji, že A. Stollová je schopna usouvztažnit díla 

autorů v celé jejich šíři, složitosti a také to, že texty podrobuje analýze a promítá je jaksi 

synchronně, „vedle sebe“. 

 Autorka pracovala nad běžný průměr s hojným množstvím sekundární literatury, 

v podstatě je text i z tohoto úhlu pohledu „nakročením“ k možné magisterské práci. Nabízí se zde – 

namísto již zastarávající Kautmanovy publikace o Kafkovi – šířeji se věnovat trojdílné biografii z 

pera Rainera Stacha, který značně koriguje některá zavedená klišé zejména o podmínkách a 

podmíněnosti Kafkova psaní. Dle Kautmana např. „Kafka psal, protože se potřeboval odreagovat“, 

což je dosti zploštělé. Akt psaní byl v jeho podání spjat s nečetnými a doslova eruptivními výbuchy 

náhlého popudu k psaní, po nichž následovalo zase utlumení.  

Konkrétněji nyní k řídce se vyskytujícím nepřesnostem: s. 22 – „Cizincem nemusí být 

vždy hlavní postava, cizota nás může pronásledovat i zvenku“. Zde narážím mj. nutnost upřesnění 

rovin v celku celé BP, které místy splývají: empirického autora, biografických okolností, a rovin 

fikčního světa díla, pásma postav apod. 

Zpřesnění by též zasloužil důkladné rozlišení mezi tématy a motivy (někdy jsou 

pojednány metaforicky, jindy doslovně, např. „motiv kufru“), což by se pak mohlo promítnout i do 

struktury práce a mohlo by vést k důkladněji zmíněným závěrům (ty jsou patrné spíše u 

jednotlivých kapitol) v poslední kapitole předkládané BP.   

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=9a6bff4115582f910d367ad3a6ec35e5&tid=2&redir=sezn_ucit&kod=44176
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a23191046454e74261676c061f7ea254&tid=3&redir=sezn_ucit&kod=69110


Práci Anny Stollové zcela jistě doporučuji k obhajobě s hodnocením „výborně“, je to 

text pohybující se nad průměrem standardní bakalářské práce.                  
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