
Posudek na bakalářskou práci Hany Dušákové 

Obraz člověka v díle Endó Šúsaku 

(A Picture oj Man in the Works by Endo Shusaku) 

Autorka předkládané bakalářské práce se zaměřuje na tři literární díla japonského 

spisovatele Endóa Šúsakua (1923-1996), na jehož tvorbu je všeobecně pohlíženo jako na 

křesťansky orientovanou. Náboženské přesvědčení tohoto spisovatele se do značné míry 

odráží i v jeho dílech, a proto se autorka bakalářské práce snaží ukázat, jakým způsobem se 

jeho postavy vyrovnávají se svým životním údělem v situacích, kdy musí řešit otázky pravdy, 

víry, či dobra. 

Endó Šúsaku nebyl náboženským dogmatikem, a proto i témata jeho děl se ne vždy 

bezprostředně týkají křesťanské víry. To autorka naznačuje i výběrem románů, o jejichž 

rozbor se pokouší v druhé polovině své práce. Před samotným rozborem zaměřeným na 

vystupující postavy ale ještě poskytuje stručný nástin životních osudů spisovatele a jeho děl. 

Podrobněji se zastavuje u jeho křesťanské víry a zamýšlí se nad způsobem rozboru literárních 

děl obecně. Řeší poměrně staré dilema, na jakou složku literárně-komunikační situace by se 

měl kritik zaměřit. Vzhledem k tomu, že cituje pouze jeden pramen a k samotnému rozboru 

se tato kapitolka nijak nevztahuje, je otázkou, zda bylo nutné ji do práce vůbec zařazovat. 

Při rozboru vybraných děl se autorka zaměřuje na vystupující postavy, vybírá si vždy 

dvě, aby na nich doložila jejich rozdílný přístup k řešení krajních situací. Nejprve se zabývá 

postavami stážistů Sugura a Tody v románu Moře a jed (Umí to dokujaku, 1958). Zdůrazňuje 

probuzené morální uvědomění u Surugy, které však přichází až příliš pozdě, ve chvíli kdy je 

nucen přihlížet lékařským pokusům na americkém válečném zajatci. Dále se soustředí na 

rozdílnost dvou postav z románu Mlčení (Čínmoku, 1966). Autorka srovnává portugalského 

misionáře Sebastiana Rodriguese, který se musí v zájmu lidskosti vzdát své víry, a 

prohnaného Japonce Kičidžiróa, který se pro záchranu své kůže neštítí ani zrady. V posledním 

díle nazvaném Hluboká řeka (Fukaí kawa, 1993), se pak zaměřuje hlavně na postavu bývalé 

studentské rebelky Micuko, která je na cestě po Indii, a na jejího bývalého známého, Ócua, 

jehož altruismus svádí k přirovnání s biblickým Ježíšem. 

Celá práce je napsaná v angličtině, kterou autorka vládne očividně velmi dobře, je 

však škoda, že citovaná sekundární literatura pochází hlavně z internetu, a že k rozebíraným 

dílům nepoužila alespoň částečně japonských originálů. V první polovině práce ne příliš 

důsledně cituje, neuvádí čísla stránek, nebo neuvádí zdroj vůbec. Menší problém vidím dále 

v použité transkripci, chybí makrony nad dlouhými samohláskami. To vše jsou však drobnosti. 

Autorka na vybraných ukázkách jasně dokládá, jakým způsobem se v Endóových dílech 

odráží novozákonní "master narativ", dostatečně osvětluje, že Endó staví lidskost nad 

pouhou doktrínu, a tím diplomantka přispívá do diskuse o jeho dílech. Jedná o práci zdařilou, 

odpovídá požadavkům na bakalářskou práci, a proto ji navrhuji hodnotit známkou výborně. 

V Praze 11. února 2009 Martin Tirala 

ÚDLV, FF UK v Praze 


