
Posudek bakalářské práce Michaely Kovaříkové Tragická láska na pozadí druhé světové 

války 

 

 

Téma bakalářská práce Michaely Kovaříkové dává základ pro úspěšnou práci v souladu 

s požadavky, jaké jsou na takovouto práci kladeny podle představ Ústavu české literatury 

a komparatistiky. Od práce lze očekávat, že se autorka seznámí s dobovým kontextem, 

dosavadními literárně historickými nebo dobovými interpretacemi a základními nástroji pro 

analýzu narativního textu, vysvětlí, proč si vybrala takovéto téma a jak spolu díla souvisí. Tato 

očekávání však práce nesplňuje 

Cíl práce, její účel a směřování 

 

Autorka si vybírá 4 texty pro svá srovnávání. Jejich výběr není moc jasný, jsou spojeny 

přibližně dobou a tématem, ale to je v podstatě vše.    

Práci pak studentka rozčlenila podle textů poměrně mechanicky na čtyři části, v nichž se zabývá 

jednotlivými příběhy, které povrchově popisuje. Nevšímá si hlouběji způsobu vyprávění, 

koncentruje se jen na příběh, který je však, je jak je vidět i ze zcela letmého pohledu, vyprávěn 

velmi různě, tím také nabízí různorodé intepretace, různá možná rozumění a vstupuje do 

nestejných dialogů s čtenáři. Proč srovnává studentka příběhy, s jakým cílem a co z tohoto 

srovnání může vyplynout, zůstává skryto. 

 

Metodologie 

 

Veliký problém je znalost literárně historických sekundárních zdrojů, která se u bakalářské 

práce vyžaduje. Ta je mírně řečeno nedostačivá. Místo literárního historického kontextu se 

dozvídáme celkem základní, všeobecné známé, neproblematicky představené historické 

události a jevy, na jejichž pozadí se rozvijí individuální příběhy protagonistů literárních děl. 

Tímto způsobem se vytrhují všechny narativní texty z literárně historického kontextu a jsou 

nechány plně vůli interpretky, jejíž literární a historický horizont je úzký. Bylo by jistě možné 

se jen koncentrovat na texty samé, pokud ovšem by analýza textu byla hloubková a zvolený 

úzký pohled nějak relevantní a odůvodněný. Dovedu si například představit např. genderovou 

kritiku, která by např. sledovala způsoby konstruování vzájemných vztahů aktérů. Toto uvádím 

jen jako možný příklad, bylo by možno se vydat mnohým jinými směry – uvedu ještě další 

případ: bylo by zajímavé se soustředit na prostorovou analýzu textu, sledovat  jak se vytvářejí 

nepřívětivé exteriéry a interiéry, v nichž se rodí vzájemné sympatie a lásky. 

 

Práci chybí reflektovaný přehled odborné literatury. Byť se některé práce anotují, chybí jejich 

souhrnné kritické zhodnocení, a proto ani nelze posuzovat způsob argumentace založený na 

této literatuře. Není jasné, co znamená, že se jednotlivé příklady příběhů objevily v určitém 

čase a že měly určitou funkci. Studentka nevyužila ani dobových recenzí ani shrnutí velkých 

akademických dějin po roce 1945, které mohly poskytnout širší vzhled do problematiky a také 

další specializovanou literaturu k tématu. Nemusela by skončit u značně deformované 

interpretace Vítězslava Rzounka, jehož výklady byly ve své době výrazně ideologicky 

zaměřené a utilitární. Lze jistě využít i tuto analýzu, ale s vědomím, co za jeho výklady skrývá. 

Tento extrémní případ připomíná, že je třeba kriticky porozumět zdrojům i sekundární literatuře 

tak, jak se to samozřejmě předpokládá u bakalářská práce. Zdroje, ani tzv. objektivní, nejsou 

neutrální.  

 



Úplně vytěsnění kritické analýzy sledovaných textů navíc banalizuje výklad, nepostihuje 

vrstevnatost textů a jejich interpretační potencialitu. Struktura práce je zcela vnějšková 

a postrádá substanciální řešení tématu. Práce vypadá spíše jako rozšířený středoškolský referát 

a nikoliv bakalářská práce. Argumentace je, jak už jsem naznačila, banální a neplodná.  

 

Celkové hodnocení  

 

V celku se jeví bakalářská práce jako nedostatečná. Neodpovídá požadavkům, kladeným na 

bakalářskou práci, jak jsou jasně formulovány v dostupných dokumentech na webové stránce 

Ústavu české literatury a komparatistiky. Nelze jí sice upřít snahu se poprat s tématem, které 

studentku zajímá, ale to nestačí.  

 

Práci nedoporučuji k obhajobě.  
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