Posudek na bakalá skou práci Barbory Audesové

“Autobiographical features in Ernest Hemingway’s Fiesta and A Farewell
to Arms”
Jako téma své bakalá ské práce si Barbora Audesová zvolila rozbor autobiografických
prvk ve dvou z nejznám jších román Ernesta Hemingwaye Fiesta a Sbohem armádo. Je
známo, že Hemingway pat í mezi autory, jejichž díla jsou velmi siln ovlivn na autentickými
zážitky jejich autor , a už se jedná o memoáry, u kterých se tento vliv p edpokládá, i
povídky a romány. Vzhledem ke svému naturelu, životnímu stylu, osobním peripetiím,
koní k m a vášním, Hemingway celý život vyhledával dobrodružství a vzrušující zážitky,
které zárove mistrn zaznamenával ve svých prózách. Stejn jako mnozí další spisovatelé
vyznávající tento styl, i Hemingway asto podlehl kouzlu falešné idealizující sebe-projekce, a
proto jsou n které jeho mužské postavy obda eny vlastnostmi, které si Hemingway spíše p ál
mít než že by jimi opravdu disponoval. Z výše uvedených d vod je z ejmé, že íst p edevším
jeho vrcholné romány a povídky je tém nemožné bez sou asného hledání paralel mezi
životy postav a jejich autora a skute ných lidí z jeho okolí. Každá práce, která se zabývá tímto
paralelním tení Hemingwayových román je tedy jakousi pozvánkou na zajímavou exkurzi
po oné velmi tenké a místy až nez etelné hranici mezi realitou a fikcí.
Za nesporný klad práce považuji to, že autorka si jasn vyty ila ty i oblasti, kterými
se bude podrobn zabývat, a které ovlivnily Hemingwayovu tvorbu – jeho osobní život, jeho
názory, problémy a osobní zkušenosti, osoby se kterými se znal, a místa která znal i o nich
alespo slyšel – a které se snaží d kladn zmapovat. Každá kapitola za íná p ehledným
úvodním odstavcem, který p edznamenává, ím a z jakého d vodu se daná kapitola bude
zajímat. Autorka dob e a citliv pracuje s primárními i sekundárními zdroji, její citace jsou
výstižné a vždy ilustrují její myšlenky i teze. Pozitivem je také fakt, že vybrané romány
nejsou diskutovány odd len , ale dohromady z hlediska ty zvolených oblastí. Práce je velmi
tivá i z toho d vodu, že krom komentá p íslušných pasáží román obsahuje i množství
zajímavých dobových komentá a reálií, nap íklad zajímavá je pasáž v novaná Ztracené
generaci spisovatel . Snadno tak lze prominout autor ino sporné hodnocení záv ru Fiesty
(„melancholic end of the book“ – str.15), i velmi vágní ást názvu druhé kapitoly „Issues,
themes and Hemingway’s opinions…“).
Domnívám se, že síla bakalá ské práce Barbory Audesové spo ívá v prvních dvou
kapitolách, které jsou velmi precizní, detailní a obsahov vyvážené. T etí kapitola
(„Characters and their real life prototypes“) se takto v nuje tak ka výhradn románu Sbohem
armádo, a koliv autorka opakovan ve své práci zmi uje, že Fiesta je románem mnohem více
autobiografickým. Domnívám se, že více místa by si zasloužilo srovnání postav tohoto
románu s jejich reálnými prototypy (nejen Jakea a Brett). tvrtá kapitola, p edevším ve
srovnání s kapitolou první a druhou, pak p sobí v rámci celé práce až trochu „navíc“, nebo
jak svým rozsahem tak detailností za nimi zna n zaostává. Možná by bylo lepší, kdyby se
autorka více zam ila na kapitolu p edchozí a kapitolu tvrtou ponechala jako návrh do
budoucna, jakým sm rem by se její práce mohla dále vyvíjet.
P esto se domnívám, že bakalá ská práce Barbory Audesové je velmi zajímavá, dob e
strukturovaná a podep ená znalostí a využitím primárních i relevantních sekundárních zdroj .
Proto práci doporu uji k obhajob a navrhuji hodnocení velmi dob e až výborn .
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