
Posudek na bakalářskou práci Michaely Kováříkové 

 

Tématem práce je srovnání několika děl české a slovenské literatury situovaných do doby 

druhé světové války s námětem tragické lásky. Konkrétně jde o Otčenáškovu novelu Romeo, 

Julie a tma, Jašíkův krátký román (či novelu) Námestie svätej Alžbety, Aškenazyho krátkou 

povídku Romeo a Kadlecovu novelu Viola. Je to téma nosné, protože kromě Otčenáškovy 

novely jde o díla méně známá, jejichž srovnání může být přínosné. 

Předložená práce Michaely Kováříkové bohužel tuto možnost nevyužila. Začíná historickým 

nástinem doby Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského štátu (později Slovenské 

republiky). To je sice samo o sobě dobré východisko, neboť dějinná situace se výrazně 

promítá do všech čtyř próz. Ale tyto dvě úvodní kapitoly nejsou propojeny se zbývajícím 

textem, následující části věnované jednotlivým prózám shromážděná fakta nijak nevyužívají. 

Navíc jsou zde nepřesnosti, nejasné formulace a nadbytečné detaily. Zbytečná je např. pasáž o 

terezínském ghettu a kultuře v něm (s. 13), protože žádná z představených próz se v Terezíně 

neodehrává. Formulace „židovská otázka“, uvedená bez uvozovek a náležitého vysvětlení 

(objevuje se i dále v textu práce), mechanicky a nekorektně přejímá nacistickou terminologii. 

U věty o překvapující, rychlé a zásadní vnitropolitické cenzuře v Československu (na s. 15, 

s odkazem na Nižňanského) z kontextu vyplývá, že mnohem spíše šlo o „cézuru“ než 

„cenzuru“. Opakuje se údaj o počtu židovských obětí nacistů (s. 11 a 13). U charakteristiky 

poválečného antisemitismu (s. 11) chybí informace, že šlo o dění v Sovětském svazu a zemích 

sovětského bloku.  

Následují kapitoly věnované jednotlivým prózám. Jsou založeny na stejné struktuře, třech 

podkapitolách nazvaných Interpretace, Postavy a Jazyk, styl, motivy. I když třetí část, Jazyk, 

styl, motivy obsahuje nesourodé složky, bylo by možné toto dělení přijmout. Autorka práce je 

ovšem nereflektuje a hlavně pojmenování jednotlivých podkapitol nenaplňuje. Část nazvaná 

Interpretace (s. 20-22; 32-33; 43-45; 48-51) v podstatě jen shrnuje děj. Část Postavy (22-25; 

35-39; 45-46; 51-53) popisuje chování postav, místy jen variuje podkapitoly předchozí. A 

podkapitoly věnované stylu a motivům (25-31; 39-41; 45-46; 51-53) ve stylové části 

stereotypně pojmenovávají jazykové vrstvy („jazyk je spisovný“, s. 25; „v textu je patrný 

spisovný jazyk“, s. 40; „jazyk je spisovný“, s. 46; a také v Závěru „jazyk je ve všech prózách 

propracovaný a spisovný“, s. 58), bez pokusů zamyslit se nad jejich funkcí a smyslem ve 

stavbě díla. V části motivické se vypočítávají motivy či opakující se obrazy a někdy také 

aluze a postupy vyprávění. Zde se text někdy blíží standardním požadavkům na bakalářskou 

práci. Např. u Otčenáška se zaznamenávají motivy lásky, touhy, náboženské motivy, obrazy 

starého domu, motiv strachu, kontrasty barev, literární aluze (kromě Shakespeara Němcová, 

Salome, Hašek, Erben), zmiňuje se kruhová kompozice. Ovšem do této části je zcela 

nesourodě vložena parafráze z Úvodu do teorie literatury (s. 30), která se zabývá kompozicí 

dramatického a epického díla. Je z toho patrné, že autorka bakalářské práce se neorientuje 

v literatuře týkající se literární poetiky. 

Práci chybí standardy odborného textu. Některé formulace působí jako dojmy z četby. 

„Bohužel příběh končí špatně a Eva umírá.“ (s. 35) „Odplata za vše, co způsobil, přichází 

v podobě Igora, který ho ubije železnou tyčí.“ (s. 36) „I když se dvojice zná jen krátký čas, 

stejně k sobě zahoří velkou láskou.“ (51) Postrádám kritický odstup a reflexi dobových frází. 

Kromě už zmíněné „židovské otázky“ je to třeba parafráze ze schematické charakteristiky 



Otčenáškovy novely od Vítězslava Rzounka (s. 29-30) nebo nekritické opakování fomulace 

z tzv. Janouškova slovníku o „výrazném úspěchu“ novel Josefa Kadlece (ve skutečnosti šlo o 

„úspěch“ v rámci velmi redukovaného a deformovaného komunikačního okruhu oficiální 

normalizační literatury). Totéž platí o parafrázi chvalozpěvu Radka Pytlíka na Violu (s. 56), 

stejně poplatného normám normalizace. 

Některé formulace jsou nejasné nebo nepřesné. Na s. 21 se píše, že Pavel se bojí, aby se Ester 

„dobrovolně nepřihlásila úřadům a neohrozila tak jeho samotného i rodiče“. Pavel se očividně 

mnohem víc bojí o Ester samu než o sebe a rodiče.  Na s. 24: „Také Otčenášek má v novele 

odpůrce Židů.“ Jako kdo? Otčenáškova novela je první představené dílo. O Rudolfu Jašíkovi 

se píše: „Autor sám působil ve válce.“ (s. 39) Co se tím myslí? „Jašík a Kadlec, do své novely 

zakomponoval postavu komunisty.“ (s. 29) Chaoticky působí pasáž: „Vypravěč 

Shakespearova Julie čeká na svého Romea na balkoně, který za ní nakonec přijde. A jediný, 

kdo ví o celé situaci [sic!] je její chůva. Vypravěč, který symbolizuje dobu, ve které se příběh 

odehrává.” (s. 44) Nepřesná je informace o filmové verzi Aškenazyho Romea (zfilmovaná 

byla jiná povídka ze souboru, ve které je Romeo). Nedbalý styl se projevuje v opakování slov 

(s. 25, 33, 45 nebo 49), v kolísání psaní „holocaust” / „holokaust” a v pravopisných chybách: 

„Úplné zbavení majetku tisíců Židů a jejich deportace do nacistických vyhlazovacích táborů 

se totiž nakonec stali určujícím hodnotícím kritériem celého řešení židovské otázky [sic!]...” 

(s. 18). „Jan navštíví i sklárnu, ale už ji vlastní nový majitelé.” (51) Některé odkazy na 

literaturu (Kárný, Kubátová, Pavlát) nejsou uvedeny v Seznamu použité literatury. 

Z toho všeho je zřejmé, že práce Michaely Kováříkové nesplňuje kritéria pro bakalářské 

práce. Proto ji nedoporučuji k obhajobě. 

 

11.8. 2022    Jiří Holý 

 

 

 

 

 


