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Bakalářská práce Obraz války a holocaustu v současné české literatuře si klade za 
cíl srovnat tři stěžejní díla poválečné české literatury s několika novějšími pracemi autorů o 
dvě generace mladšími. V první kapitole autorka zmiňuje tři knihy: Život s hvězdou Jiřího 
Weila, Pana Theodora Mundstocka Ladislava Fukse a Modlitbu pro Kateřinu Horovitzovou 
Arnošta Lustiga. Ve vztahu k těmto třem knihám se v dalších třech kapitolách, které tvoří 
jádro práce, zevrubněji věnuje třem mladším autorům: Jáchymu Topolovi a jeho románu 
Sestra, (resp. jedné kapitole románu), Janu Novákovi a jeho Miliónovému jeepu a prvotině 
Hany Andronikové Zvuk slunečních hodin. 

V úvodní části autorka vymezuje historicko-literární rámec sledované problematiky. 
N a otázku, zda jej eště nutné, více než 60 let po druhé světové válce, se vracet k tématu války 
a holocaustu, správně odpovídá kladně. Dále si klade několik klíčových otázek, jež se stávají 
východiskem její analýzy: 1. otázka věrohodnosti a autenticity současné literatury věnující se 
vymezenému tématu, 2. důvody vedoucí současné české spisovatelé k tomu, aby psali o 
holocaustu. Jako možné důvody autorka uvádí tři předpoklady: buď se jedná o svědectví, 
anebo o potřebu vypořádat se s komplexy plynoucími z pasivity větší části českého národa za 
okupace, anebo téma války a holocaustu vystupují jako alegorie univerzálního zla či dokonce 
pekla. Odpovědi na tyto otázky autorka hledá v analýze tří knih, které se problémem 
holocaustu zabývají různými způsoby a různými autorskými postupy. 

Po stránce metodické je předložená práce vyhovující. Autorka rozčlenila sledovanou 
materii do tří části a v každé části zohlednila úvodní předpoklady. Struktura práce je logická, 
v závěru práce autorka nabídla uspokojivé odpovědi na otázky položené v jejím úvodu. 

Po fornlální stránce však autorce vytýkám hned několik nedostatků: 
· v Obsahu chybí názvy kapitol; 
· Úvod, Závěr a Bibliografie (na konci mimochodem chybně uvedená jako 

"Bibliografza") jsou opatřeny stejným číslováním jako hlavní kapitoly, a tak je 2. kapitola ve 
skutečností první atd. Přehlednost celé práce je tím trochu ztížená. Navíc jsou kapitoly 
označeny jako podkapitoly (2.1, 3.2 atd.), přičemž práce do podkapitol členěna není; 

· u sledovaných autorů bych uvítala uvedení roku narození, případně úmrtí. Totéž platí 
pro rok prvního vydání analyzovaných děl, který v textu chybí (s. 18, 26 a 32). Údaje uvedené 
v Bibliografii se neshodují vždy s rokem, kdy dílo bylo poprvé publikováno; 

· převzaté citace v cizím jazyce, zde v polštině, je potřeba přeložit do češtiny (s. 10, 
11, 15, 19, 20, 34, 36). Obzvlášť proto, že se jedná o polský překlad anglického originálu 
(Alvin.H. Rosenfeld: A double dying: Rejlections on Holocaust Literature, 1980), ale ovšem 
také proto, že je polština autorčinou mateřštinou. Vztahuje se to i k citacím z knihy polského 
autora J. Tomaszewského (srov. s. 9); 

· v Bibliografii (s. 42), stejně jako v titulu 2. kapitoly je uveden název novely A. 
Lustiga jako Modlitba za Kateřinu Horovitzovou. V úvodní kapitole a dále v textu se ale 
autorka zmiňuje o "Modlitbě pro ... " Takovéto nepřesností by se pečlivý autor neměl dopustit. 
"Modlitba za ... " se sice vyskytla v jednom z četných vydání Lustigovy knihy, avšak název 
novely vydané nakladatelstvím Hynek v r. 1997, který autorka uvádí v Bibliografii, je 
"Modlitba pro ... "; 

· na s. 16 a 17 autorka jen pro zajímavost cituje z knihy T. Jirouse Než vodopády 
spadnou. Autor zde označil A. Lustiga za "playboye holocaustu". Tuto samu o sobě 



nevhodnou a provokativní nálepku není dle mého soudu možné jen ocitovat, aniž se k ní 
zaujme vlastní stanovisko; 

· na s. 11 autorka uvádí, že všechny analyzované knihy "vypráví příběhy absolutně 
fiktivní, nebo jen v minimálním stupni inspirované autentickými událostmi". Ani jedno tvrzení 
neplatí pro analyzovanou Lustigovu knihu; 

· v Anotaci v anglickém jazyce autorka jako ekvivalent českého slova "román" použila 
slovo "romance". Správný překlad je "novel"; 

· po jazykové a stylistické stránce práce obsahuje řadu nevytříbených formulací, ať 
gramatického, stylistického či formulačního, dokonce interferenčního rázu (namátkou uvádím 
např. s. 6 "kina byla otevřená", "množství autorů propagující", s. 12 "můžeme ho podezírat, 
že jeho prvních poválečných románů" atd.; s. 6 "hlavní téma je viditelné", s-;'9'='l s. 8 "působí 
pocit ztracení v textu", s. 12 "otázka postavena americkým badatelem", "v něco podobném 
díle", s. 14 "nacistický řád", s. 16 "odvaha v definitivním okamžiku" atd.). Je škoda, že 
autorka nepřečetla po sobě text ještě jednou a pečlivěji. 

I přes výše uvedené nedostatky autorka předložila práci, která po formální stránce 
celkově splňuje požadavky na bakalářské práce kladené. Práce obsahuje čestné prohlášení, 
obsah, seznam použité literatury, poznámkový aparát a anotaci v anglickém jazyce. V závěru 
autorka úspěšně shrnula výchozí body a výsledky, k nimž při analýze materiálu dospěla. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji stupeň hodnocení velmi dobře. 

28.8.2009 PhDr. Ana Adamovičová 
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