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píšících autorů po roce 1914. Praha 2009, 158 s. 

Předkládaná diplomová práce nese ambiciózní název, který vyvolává velké očekávání 
i obavy zároveň, zda tak složité téma bude zdárně zvládnuto. Dlužno říci, že posluchačka Rita 
Akritidisová v této práci propojila svou studijní kombinaci serbistiku a turkologii a vybavena 
především jazykově i širším kulturně historickým rozhledem si předsevzala dobrat se 
analýzou díla lva Andriée a Meši Selimoviée k zadanému tématu obrazu Bosňáka a osmanské 
Bosny. 

Posluchačka k práci přistoupila zodpovědně, položila si řadu otázek, především jaký je 
literární obraz Bosny a jejího obyvatele Bosňáka v období osmanské správy? Existují 
stereotypy v zobrazení bosenského prostoru ovládaného Osmany? Aby mohla srozumitelně 
s problémem tohoto historického prostoru seznámit českého adresáta, jehož představy o tomto 
neklidném evropském terénu jsou značně kusé, rozhodla se pro stručné a výstižné kulturně 
historické expozé o zkoumané době. Velmi detailně analyzovala zásadní díla obou autorů 
pocházejících z Bosny, ovšem hlásících se k srbské literatuře a ilustrativně i explikativně 
doložila pohled na dobu, postavy a tvářnost země v jednotlivých pracech. U Andriée jde o 
velký literární opus i o zásadní rigorózní práci věnovanou Bosně, z níž později významně 
čerpal ve svých románech. Selimovié bosenskému tématu věnoval "jen" dva své 
nejvýznamnější romány, takže těžiště práce tkví převážně na Andriéovi. Posluchačka práci 
obohatila samostatnou kapitolou Otázka turcizmů a obraz Bosny v srbské literatuře, v níž se 
věnuje z lingvistického hlediska přejímání tureckých výrazů do srbštiny, jejich zapojení do 
díla analyzovaných autorů i dnešní situaci vztahu spisovného jazyka k této historické složce 
slovní zásoby. Velmi užitečný je autorkou sestavený tematický slovníček nejčastěji 
používaných turcizmů u obou autorů, což je výtečná pomůcka pro české čtenáře těchto děl i 
pro budoucí překladatele. 

Diplomantka vybrala relevantní odbornou literaturu pro všechny tři oddíly své práce. 
Pracovala jak s originály tak s českými překlady Andriée i Selimoviée a úryvky vybrala 
z těchto překladů. Zřejmě ze skromnosti neuvedla vlastní překlad ukázek z Andriéovy 
disertace, kterou měla k dispozici v srbském překladu. Práce nese stopu zodpovědného 
přístupu i osobního zaujetí tématem, což autorce leckdy pomohlo překonat složitost zadaného 
úkolu a dotáhnout práci do zdárného konce. Jde o pokus komplexně nahlédnout složitou a 
v českém prostředí povrchně známou situaci islámského orientu bezprostředně za hranicemi 
starého dobrého rakouského, respektive rakousko-uherského mocnářství. 

Posluchačka zvolila pro literární analýzu pohled žánrový. Kdyby zvolila analýzu 
tématickou, tak jak ji naznačila ve zpracování slovníčku turcizmů, získala by pravděpodobně 
vyhraněnější odpovědi na kladené otázky. Práce by však byla ochuzena o dějovou linii 
povídek a románů a byla by pro širší veřejnost méně srozumitelná. Za zmínku stojí také 
přiřazení recenze na český překlad práce chorvatského autora Ivana Lovrenoviée: Bosna a 
Hercegovina. Praha, 2000 do části nazvané Přílohy(!). Tato víceméně povrchní práce a 
zejména nekvalitní překlad je vostrém kontrastu s kultivovaným odborným textem českých 



historiků, literárních vědců a překladatelů podávajících výpověď o historické či současné 
Bosně a Hercegovině. 

Autorka se v textu dopouští některých formulačních nepřesností, nevolí vždy výrazy 
adekvátní odbornému stylu, objeví se i gramatická pochybení. Připomínku mám k sekundární 
literatuře. To, co je citováno v poznámkách se neobjeví v bibliografickém výčtu použité 
literatury (např. práce E.W. Saida,: Orientalismus západní koncepce Orientu. Praha 2008, 
dále zde nejsou uvedeny předmluvy a doslovy k českým překladům, z nichž autorka cituje 
nebo na něž odkazuje). 

Práce Rity Akritidisové přináší široký úhel pohledu na osmanskou Bosnu, jde o práci 
propojující oba studované obory a nese zásadní informaci o tomto prostoru nejen pro české 
zájemce, ale může být také inspirací pro současné obyvatele Bosny a Hercegoviny 
k sebepoznání a k pochopení historického vývoje území, které obývají a které mají v sobě 
geneticky zakódováno. 

Práci doporučuji k veřejné obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm výborně. 
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