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Předkládaná diplomová práce na oboru slavistická studia ve specializaci kroatistika 
nese výrazný rukopis posluchačova nediplomního oboru český jazyk a literatura. Po delší 
době je zpracováno literárněvědné téma. Naratologická analýza díla současného chorvatského 
prozaika je provedena na základě prostudování fundamentálních studií naratologických i 
rozsáhlé odborné přípravy. 

Posluchač si stanovuje za cíl své práce nahlédnout autorské směřování a autorský 
záměr i text díla s ohledem na čtenářskou dimenzi při analýze textu, vyprávěcích struktur a 
postupů. V úvodu si uvědomuje nejedno úskalí takového zkoumání. Jednak upozorňuje na 
terminologickou neustálenost v oboru naratologie, jednak si je vědom jisté nesnadnosti 
při uchopení Jergoviéova textu a velmi poctivě se potýká s vlastním přístupem, hodnocením a 
formulacemi. S jistou nesmělostí obhajuje víceznačný název práce, je si vědom určité 
nepolapitelnosti fabulace, stylu i jazyka Jeroviéovy prózy. Právě boj o definování tvůrčích 
postupů se stává jistou metodologickou pastí při řazení analýz jednotlivých děl. 

Nesporným kladem práce je nejen hluboká znalost jihoslovanského literárního 
kontextu, která se projevuje v hodnocení přínosu Jergoviéova díla, dále rozhled ve světové 
literatuře, při hledání paralel jeho děl s jinými autory, takže analýza textu přerůstá 
v komparativní hodnocení. Diplomant uplatňuje kromě analytického a komparativního 
přístupu rovněž explikativní i individuální postup při prezentování díla, při jeho rozboru nejen 
naratologickém, ale i sémantickém. Autor prokazuje zaujetí dílem M. Jergoviée, znalost 
kulturní, společenské a politické situace, v níž autor tvořil. Tak jako Jergovié ve svém díle 
nekonkretizuje téma rozpadu společného státu, válečného konfliktu, etnické nenávisti, ale 
využívá navozené situace k vyjádření kontrastu, absurdity či relativizace hodnot, tak Matěj 
Martinčák nepretenduje na definování společenských procesů, které se v zemích bývalé 
Jugoslávie odehrávaly, avšak zmiňuje je v souvislosti s rozborem vypravěčovy úlohy 
v jednotlivých příbězích. 

Diplomant bohužel nebere ohled na jiného recipienta nežje kroatista. Pro čtenáře 
neznalého chorvatštiny by měl přeložit názvy děl zásadně uváděné v originále, vysvětlit 
uvedením celého názvu zkratku NDH, pracuje s termínem "palanka", aniž podá informaci 
významu v jihoslovanském prostředí. Naopak ke cti mu slouží výtečně vedený poznámkový 
aparát, jen s lítostí, že se v petitu vyskytuje dost překlepů. 

Práce v šesti kapitolách přináší podrobný naratologický rozbor Jergoviéových próz 
z let 1994-2007, v němž se prolíná sledování chronologické, žánrové a vypravěčské linie, což 
ne vždy působí uceleně. Posluchač tíhne k terminologické přesnosti, zároveň ozvláštňuje svůj 
styl, zřejmě po vzoru zkoumaného díla, jistou poetikou, někdy však z jeho pera vyjde velmi 
kolokviální vazba, která nedělá odbornému stylu dobrou službu. Sedmá kapitola označená 
jako závěr se skládá ze tří podkapitol, v nichž Martinčák shrnuje výsledky provedené analýzy, 
zasazuje Jergoviéovo dílo do kontextu chorvatské literatury, jeho literární a žánrový vývoj a 
charakterizuje autorovy vypravěčské postupy. Tato část práce je velmi dobře vypracovaná, 



koresponduje s cílem práce stanoveným v úvodu a prokazuje diplomantovu schopnost syntéze 
poznatků. 

Diplomová práce splňuje požadavky kladené na vypracování práce uzavírající 
magisterské studium a doporučuji ji k veřejné obhajobě. Vzhledem k tomu, že předpokládám 
fundované představení práce posluchačem i obhájení zvoleného přístupu k tématu, navrhuji 
klasifikovat práci jako výbornou. 
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