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Předložená diplomová práce nabízí ucelený interpretační pohled na dílo jednoho z předních 
současných prozaiků jihoslovanského prostoru Mirka Kovače v jeho počátečním tvůrčím období. 
Tehdy počátkem šedesátých let minulého století vstupuje Kovač do prostoru srbské literatury 
současně s budoucími světově proslulými autory Uako např. Borislav Pekié a Danilo Kiš). s nimiž 
spoluvytváří novou literární generaci. Ta zásadně promění umělecká kritéria dosavadní jugoslávské 
kulturní sféry opouštěním realistického či podle srbské terminologie modernistického postupu 
a ověřováním estetických i formálních hledisek nastupující post moderny přivádí literaturu 
jihoslovanského geopolitického prostoru k uměleckým trendům svobodného evropského umění 
na rozdíl od ostatních zemí Východního bloku. kde je povoleno tvořit jen podle oficiálních 
ideologických postulátů v umění. Posluchačka si vybrala pro svou interpretaci tuto část Kovačovy 
tvorby nejen z hlediska čistě uměleckého významu. ale i pro jeho osobní rozchod s oficiální srbskou 
politikou koncem osmdesátých let minulého století. kdy ze Srbska odešel. aby se usadil a tvořil 
nadále v Chorvatsku jako autor chorvatský. Tento fakt měl pak za následek ostentativní dlouhodobé 
mlčení srbské literární kritiky o Kovačově tvorbě, zatímco o jeho generačních druzích se psalo 
velmi mnoho a velmi obsáhle. Studentka přijala úkol jisté rehabilitace Kovačova díla a využila ke 
své interpretaci rovněž český překlad stěžejního románu Moje sestra Elida právě z tohoto 
počátečního tvůrčího období autora. Svou diplomovou prací zaphluje nejen lakunu v srbské literární 
vědě. ale také do českého prostředí přináší velmi zajímavou studii o dnes téměř neznámém autorovi, 
jehož zmíněný český překlad románu znamenal v roce vydání (1968) významný posun ve vnímání 
tradiční jihoslovanské literární scény a současně prolomil režimem vytvářenou izolovanosti od 
nových evropských uměleckých postupů. 

Jak patrno z expozé, diplomantka si vybrala téma, k němuž musela najít svuj vlastní klíč a 
učinila tak velmi dobře vybavena literárně teoretickou odbornou literaturou českou a dílčími 
studiemi srbských literárních kritiků a historiků a přinesla bohatou a cennou nejen interpretaci 
prvního tvůrčího období Mirka Kovače, ale také zobecňující črtu tohoto období v srbské literatuře. 
Strukturace a vnitřní členění práce jsou promyšlené a vyčerpávající vzhledem ke stanovenému 
úkolu. Autorka se zabývá svčtem Kovačových próz a zejména obrazem a atmosterou Hercegoviny, 
v níž se některé příběhy odehrávají. V interpretaci románu Moje sestra Elida se zejména věnuje 
rovině témat, postavám a zejména velmi podrobně typum a úloze vypravěčů příběhu. Tato část 
práce přináší výtečný naratologický rozbor díla a zdůrazňuje především rozmanitost autorových 
vypravěčských postupů, které jsou v tehdejší srbské literatuře ojedinělé. Zvlášť oceňuji, jak autorka 
zpracovala Kovačovu inspiraci biblickými postavami a motivy a jejich transpozici v jeho 
interpretaci. Doplněním pohledu na jazyk a poetiku fragmentu a mozaiky uzavírá diplomantka 
analýzu románu. Posluchačka vypočítává post moderní postupy, které autor do svých textů včleňuje, 
a zjišťuje, že právě skrze tohoto autora a jemu blízké generační druhy dochází k opuštění 
modernistických postupů a k přijímání nových postmoderních kritérií. Tím, že dále nesleduje dílo 



autora od devadesátých let do současnosti, nedozvídáme se, zda se Kovač stal výrazným 
postmoderním autorem, když mu bylo dopřáno na rozdíl od Pekiée a Kiše tvořit i v 21. století. 

Práce Zuzany Machkové je svědectvím o zvládnutí materiálu a jeho interpretace na 
požadované odborné úrovni. Jde o studii přinášející vlastní postoje a názory. Posluchačka má dar 
stručného, byť zaujatého a čtivého vyjadřování, má svůj individuální styl. Kromě toho prokázala 
své překladatelské kvality, srbské citace v příloze uvedla ve výborném českém překladu, k 
některým nedokonalostem českého překladu románu uvádí své výhrady a navrhuje adekvátní 
ekvivalent. 

Ráda konstatuji, že předložená diplomová práce požadavky kladené na diplomovou práci 
nejen splňuje, ale výrazně převyšuje, doporučuji ji k veřejné obhajobě a zároveň navrhuji, aby tato 
práce byla předložena jako práce rigorózní. Navrhuji hodnocení práce stupněm výborně. 
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