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Sabina Ali se ve své bakalářské práci zaměřila na dílo Josefa Bora, tedy autora méně známého 

a ne příliš literárněhistoricky reflektovaného, a to s cílem analyzovat a interpretovat jeho dvě 

knižně vydané prózy s ohledem na okolnosti jejich vzniku, ale i s naznačením souvislostí 

s některými dalšími díly s tematikou holokaustu. 

 

Práce je strukturována přehledně: po dosti stručných úvodních kapitolách (medailonu Josef 

Bor a Kultura v ghettu Terezín) následuje rozsáhlá kapitola Dílo Josefa Bora, přičemž stěžejní 

část předložené práce představují v jejím rámci interpretace románu Opuštěná panenka 

a prózy Terezínské rekviem. Předchází jim poněkud neústrojně přehled a popis kritických 

reflexí obou pojednávaných děl, jejichž nálezy by bylo účelné spíše funkčně propojit či 

konfrontovat s vlastním výkladem. 

 

V interpretačních podkapitolách autorka věnuje pozornost především obsahu děl, jejich 

kompozici, vyprávěcí perspektivě, postavám, jazykovým prostředkům a motivům. 

Opuštěnou panenku navíc srovnává s Životem s hvězdou Jiřího Weila a s Krutými léty 

Františka Kafky. Všímá si rovněž odpovídajícím způsobem autobiografických východisek 

a rysů Borova psaní, jeho polohy dokumentární a literární se snaží nahlížet zejména v jejich 

specifičnosti a méně již ve vzájemných vztazích. Autorka se se svým interpretačním úkolem 

vyrovnala vcelku systematicky a s přehledem, její výklad se soustředí přece jen zvláště na 

dějové a motivické momenty, prospěl by mu větší důraz na souvislosti mezi jednotlivými 

rovinami textů s ohledem na významovou výstavbu děl a jejich myšlenkové dominanty. 

 

K zvolenému tématu autorka přistoupila se zájmem a s úsilím o postižení dosud ne příliš 

zmapovaných, resp. vykládaných prací, což jistě zaslouží ocenění. Svou bakalářskou práci 

zpracovala poměrně pečlivě a s relevantní oporou v sekundární literatuře.  

 

Celkově lze konstatovat, že Sabina Ali splnila zadání a stanovený cíl a ve své práci prokázala 

schopnost literárněhistorického interpretačního přístupu. Práci „Prózy Josefa Bora“ 

doporučuji k obhajobě a vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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