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Práce diplomantky Ráchel Slunečkové si vytyčuje za cíl popsat vývoj detektivního žánru 

v současné izraelské literatuře. Za tímto účelem zkoumá čtyři zvolená díla čtyř různých autorů a 

autorek, kteří jí reprezentují různé podoby a formy detektivní prózy. Na základě jejich rozboru a 

srovnání poté uzavírá, jaké jsou hlavní tendence a směry ve vývoji žánru v izraelské literatuře. 

Diplomová práce je strukturována do osmi kapitol. V první si diplomantka vytyčuje cíle a stanoví 

postup a metodiku práce; součástí této kapitoly je také stručný přehled dostupné sekundární 

literatury. Druhá kapitola nastiňuje obecnou charakteristiku a vývoj detektivního žánru ve 

světové literatuře, stanovuje základní žánrová pravidla a podtypy a zabývá se také některými 

literárně-teoretickými aspekty detektivky. Tato kapitola čerpá z některých důležitých českých, 

izraelských a anglickojazyčných prací k tématu, mj. ze studií Tzvetana Todorova, Jana Cigánka, 

Dorothy Sayers či Dana Mirona.  

Následuje kapitola věnovaná ranému vývoji detektivního žánru v Izraeli, a to až do 80. let 20. 

století, kdy se na izraelské literární scéně objevují první klasičtí autoři tohoto žánru. Je nabídnuto 

několik možných historicko-kulturních odpovědí na otázku, proč se detektivky netěšily 

v moderní hebrejské literatuře dlouhou dobu takovému zájmu a vznikaly pouze sporadicky, a 

stručně je popsáno několik děl, které lze alespoň částečně k žánru zařadit (mj. jsou zmíněny také 

překlady klasických Doylových povídek o Sherlocku Holmesovi, jejichž autorem byl Vladimir 

Žabotinský, či dětské dobrodružné příběhy s detektivní zápletkou izraelského klasika „generace 

Palmachu“ Jigala Mossinzona). 

Následující čtyři kapitoly už se věnují přímo analýze vybraných detektivních románů – Recach 

be-šabat ba-boker Batji Gur, Pitajon Šulamit Lapid, Ha-Chida ha-šišit Jaira Lapida a Tik needar 

Drora Mišaniho. Tyto čtyři kapitoly mají pokaždé stejnou přehlednou strukturu – po základním 

bio- a bibliografickém představení autora následuje stručné shrnutí děje zkoumaného díla a 

rozbor některých parametrů – postavy detektiva, pachatele, oběti a vedlejších postav, dále 

prostředí, do něhož je děj zasazen, a konečně dvě obecněji zaměřené podkapitoly – jedna je 

věnována literární výstavbě textu („práce se zápletkou“) a druhá některým dalším interpretačním 

postřehům (a zčásti také autorovým vlastním „sebe-interpretacím“), jež jsou shrnuty do 

podkapitoly „záměr autora“. Analýza se v těchto kapitolách nejčastěji věnuje sociálním aspektům 

díla (původ detektiva či oběti, společenskokritický rozměr, postavení mizrachim a aškenázů 

v izraelské společnosti apod.), diplomantka se též soustředí na typologické parametry a hledá také 

styčné body mezi fikčním světem příběhů a reálným biografickým zázemím autorů. Poslední část 

diplomové práce nabízí závěr, který také (bohužel až zde poprvé) zařazuje probírané autory do 

konkrétních literárních generací a kontextualizuje je tak s celkovým vývojem izraelské literatury. 

Jako celek je odevzdaná práce strukturována přehledně a logicky, je doplněna řádným 

poznámkovým aparátem i seznamem literatury a splňuje všechna formální kritéria. Za 



nejpřínosnější pokládám především ty pasáže, kde diplomantka reflektuje vývoj izraelské 

detektivky ve vztahu k politicko-sociální situaci v Izraeli a zprostředkovává diskusi na toto téma 

v sekundární literatuře. V rámci tohoto výkladu zaznívají mj. zajímavé odpovědi na otázku po 

postavení detektivního žánru v Izraeli. Velmi precizně jsou také v úvodní části zpracovány 

literárně-teoretické znaky detektivního žánru a jejich vývoj – v některých pasážích analytické 

části diplomové práce jsou tyto poznatky aplikovány při samotné interpretaci děl a snad by 

bývalo bylo možné tuto část analýzy ještě prohloubit, ačkoli úzký korpus textů, z nichž 

diplomantka vycházela, neskýtal zřejmě dostatečně pestrý výchozí materiál k podobnému 

rozboru. Některým částem práce by snad bylo možno vytknout přílišnou mechanickou 

deskriptivnost a až otrocké naplňování zvolené struktury i tam, kde nenabízela příliš mnoho 

vhodné látky k analýze (zejm. šlo o kapitoly věnované prostředí či vedlejším postavám). Na 

některých místech by také bylo vhodné lépe provázat jednotlivé části výkladu (např. životopisné 

medailony autorů zaměřit více tak, aby vrhaly světlo na konkrétní zkoumané dílo). Ocenit je 

konečně třeba také samostatnou práci s pramennými texty v originále a dohledání sporé 

sekundární literatury k tématu, které stojí poněkud stranou zájmu většiny odborníků na moderní 

izraelskou literaturu. Práce obsahuje relativně malé množství typografických a pravopisných 

chyb či překlepů. 

Jako celek doporučuji práci Ráchel Slunečkové k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou 

výborně. 
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