
Oponentský posudek na diplomovou práci Ráchel Slunečkové 

      Úvodem zdůrazňuji, že jsem oponentský posudek na diplomovou 

práci Ráchel Slunečkové vypracovala jako amerikanistka s profesním 

zájmem o izraelskou literaturu. Odrážejí se v něm tudíž předpoklady a 

požadavky, s nimiž přistupujeme ke studentům-absolventům na 

větším a zavedeném oboru, jakož i moje omezená odbornost, a 

v neposlední řadě též přesvědčení, že úlohou oponenta není chválit 

očividné, nýbrž poukázat na dle jeho názoru skutečné i potenciální 

slabiny předložené práce. Následující text by tudíž měl být chápán 

v těchto intencích. 

      Diplomová práce Ráchel Slunečkové si klade za cíl prozkoumat 

proměny izraelského detektivního románu od 80. let do současnosti, 

tedy problematiku, která je v českém kulturním i akademickém 

kontextu téměř neznámá. Patrně i proto se diplomantka rozhodla do 

své práce začlenit i životopisné údaje zvolených autorek a autorů, 

třebaže nejsou pro vlastní analýzy nijak relevantní, a patrně i proto se 

v bibliografii vyskytuje jen nemnoho titulů věnujících se přímo 

izraelské detektivní tvorbě. Na tomto místě bych si tedy dovolila první 

otázku: opravdu nebyla ani v Izraeli na dané či podobné téma 

napsána a obhájena jediná bakalářská, magisterská či dokonce 

diplomová práce, z níž by se dalo s výhodou buď čerpat, nebo s níž by 

šlo porovnávat vlastní závěry? A jsou takové práce, jak by se v rámci 

otevřenosti univerzitního prostředí mohlo očekávat, volně přístupné 

na internetu, nebo by po nich bylo bývalo nutné náročně pátrat?  

      Co se samotné argumentační linie týče, z hlediska literárně-

historického kolegyně Slunečková objasňuje, jak izraelská detektivka 

navázala na angloamerickou tradici. Pokud bychom tuto myšlenku 

dotáhli do současnosti, věřím, že by bylo vhodné zasadit tvorbu 

Dvora Mišaniho, která je, jak správně podtrhává, od klasické 

detektivky nejdál, do kontextu angloamerické (a možná i globální) 

postmoderny, pro niž je jí zmiňovaný metaliterární rozměr příznačný 

(viz ve Velké Británii Kate Atkinsonová, ve Spojených státech 



amerických Michael Chabon atd.). A možná vzít v úvahu nejen 

mezinárodní politiku tak, jak to sama činí na str. 34, ale třeba i osobní 

vazby autorů. 

      V rámci izraelského písemnictví analyzuje kolegyně Slunečková 

také to, do jaké míry je ve vybraných dílech kriticky reflektována 

společenská situace v Izraeli (od palestinské otázky po ústup mizrachi 

tematiky), a zároveň se opírá o teorie, dle kterých je pro vznik a 

rozvoj detektivního žánru nutný stabilní buržoazní pořádek. Okrajově 

taktéž přihlíží k mýtotvorné funkci izraelské literatury, a poslední 

dotaz proto směřuje k tomu, zdali se domnívá – či naopak nedomnívá 

–, že postupná „deheroizace“ detektivů tak, jak ji popisuje, volně 

souvisí s obecnějšími trendy deheroizace celého státu (a potažmo 

taky armády). 

      Závěrem musím podotknout, že ačkoli se kolegyně Slunečková 

vyjadřuje česky přesně a udržuje si odborný styl (patrně jedinou 

výjimkou je obrat „hodně vypravovacích pasáží“ na str. 41; 

přiznávám, že termín „vypravovací pasáže“ je mi neznámý), nezvládla 

zcela interpunkci (zejména psaní čárek), a „uteklo“ jí několik detailů: 

kupř. na str. 9 hovoří o kapitole, třebaže dozajista mínila podkapitolu, 

na str. 10 nezachovala v anglickém názvu důsledně velká písmena či 

tamtéž dole ponechala dvakrát „byla“.   

      Jako oponent předběžně navrhuji hodnotit diplomovou práci 

Ráchel Slunečkové stupněm velmi dobře. Finální výsledek by se měl 

však odvíjet především od posudku vedoucího práce a od výkonu 

kolegyně Slunečkové u ústní obhajoby. 
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