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Matěj Martinčák si pro svou diplomovou práci vybral jednodušeji řečeno 

zkoumání vyprávěcích postupů v povídkové tvorbě, s následným přechodem i 

k tvorbě románové, jednoho z nejznámějších a nejpřekládanějších chorvatsky 

píšících autorů posledních dvaceti let - sarajevského rodáka Miljenka 

Jergoviée. 

V úvodu nás autor nejprve seznámí s přesnějším vymezeních obsahu celé 

práce a s postavou M. Jergoviée v literárním kontextu chorvatského a 

bosensko-hercegovského prostředí. V prvním oddíle se pak autor věnuje první 

zásadní povídkové knize M. Jergoviée - Sarajevské Marlboro. Analýze této 

sbírky povídek věnuje M. Martinčák nejvíce prostoru ve srovnání s dalšími 

knihami M. Jergoviée, a to zcela po právu. Neboť právě tato kniha je 

přinejmenším vevropském kontextu nejznámější a obvykle nejlépe 

hodnoceným Jergoviéovým dílem. To ovšem neznamená, že by následujícím 

analyzovaným knihám (Karivani, Mama Leone, Inšalah, Madona, Inšalah ... ) 

věnoval pozornost nedostatečnou, právě naopak. Je to tím, že v Sarajevském 

Marlboru Jergovié asi nejvíce experimentoval s narativními postupy a 

v následujících dílech se snažil již naznačené cesty dále prošlapávat. M. 

Martinčák velmi pečlivě preparuje Jergoviéovy vyprávěcí postupy a patrně 

odhaluje podstatu onoho "bosenského ducha", kterými se v podstatě všechna 

Jergoviéova díla vyznačují, a taktéž hlavní těžkosti spojené s "hledáním 

vypravěče" v některých příbězích. 

V poslední třetině práce se M. Martinčák již logicky stručněji zmiňuje o 

románové tvorbě M. Jergoviée a jeho další publikační činnosti a naznačuje tu 

souvislosti mezi narativními postupy v Jergoviéových povídkách a románech. 

Diplomová práce M. Martinčáka je na odpovídající vědecké úrovni a velmi 

'dobře nám ukazuje možnosti kroatistických bádání v českém prostředí. Téma 

studia narativních postupů u M. Jergoviée je v českých pramenech 

t 



nezpracováno a ani v chorvatském prostředí není práce odpovídajícího typu a 

záběru, tím je práce M. Martinčáka ještě přínosnější. Kritický analytický 

přístup, který autor volil se ukázal jako správná cesta, neboť řada chorvatských 

literárně kritických studií není na dostatečné úrovni a mohla by některými 

závěry mást. Téma diplomová práce M. Martinčáka bylo tedy dobře zvoleno a 

následně zpracováno skutečně na úrovni, byt' jsou v textu některé drobné 

nejednotnosti. 
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