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Student Jonáš Zbořil ve své bakalářské práci zpracoval velice zajímavé a nové téma: odraz 

teroristických útoků z 11.září 2001 v současném americkém románu a tento román jako nový 

literární fenomén.  

 

Z již značného množství beletrie publikované americkými autory na toto téma zvolil čtyři 

reprezentativní díla, která poměrně velmi důkladně představil, analyzoval a porovnal včetně 

některých kritických ohlasů publikovaných zejména v literárních sekcích seriózních britských 

a amerických periodik.  Méně podrobně se zabývá též několika dalšími beletristickými díly, 

ve kterých shledal některé paralely s probíranými romány.  

 

Studovaná díla podrobil též užitečné konfrontaci s názory na zlo jako filosofický fenomén 

vyslovenými v textu J.Babiće  Toleration vs. Doctrinal Evil of Our Time. 

 

V závěru vyslovuje J. Zbořil s jistým váháním názor (podpořený názory M. Amise a M. 

Sýkory), že Post-9/11 Novel je nový literární jev a ztotožňuje se s myšlenkou, že vlastně 

veškerá severoamerická literární produkce je po 11. září těmito převratnými událostmi 

poznamenaná a jiná než dříve, ostatně tak, jako celá americká společnost a celá 

socioekonomická situace. Autorka tohoto posudku nemůže nesouhlasit. 

 

J. Zbořil výstižně charakterizoval studovaná díla a vypíchl jejich shodné rysy a odlišnosti. 

Zdařilo se mu to nejen díky jeho dobré orientaci v literární teorii a americké skutečnosti, ale 

též díky jeho výborné angličtině (na úrovni C1 – C2 Evropského referenčního rámce pro 

jazyky). Zejména je třeba ocenit jeho bohatou slovní zásobu a prakticky bezchybné zvládnutí 

anglické syntaxe. 

 

Přes výše zmíněné klady mám k práci určité formální výhrady. Práce působí poněkud 

neuspořádaným, téměř mírně chaotickým dojmem. Její členění je nepřehledné, dané již 

v obsahu na str. 5 a v úvodu k práci, kde autor své cíle a postupy nastiňuje jen mlhavě. V 

průběhu práce poměrně zřídkakdy a velmi stručně  předesílá, čím se hodlá v příslušné kapitole 

zabývat.  Z obsahu práce nevyplývá, že oddíl s nevysvětleným názvem On the Husband’s 

Side of the Bed  je součástí kapitoly Analogies and Contrasts, nikoli další hlavní kapitolou. 

Obsah práce (Table of Contents) a celé její členění by si zasluhovaly upřesnění, případně 

přepracování. Ryze formální je pak výtka týkající se formátu: nepoužití normostran a tisk jen 

na jednu stranu listu. 

 

Přestože angličtinou vládne velice dobře, nevyhnul se J. Zbořil některým spellingovým 

chybám, pramenícím pravděpodobně z velkého soustředění na obsah na úkor formy práce. Již 



v úvodu najdeme hrubou chybu ve slově peace (v textu psáno jako piece) a další např. na  

str.6, 8, 9, 11 atd. Celá práce, ač obsahuje zajímavá zjištění, dělá dojem příliš rychlého 

sepsání, což jí samozřejmě ubírá na kvalitě. O  uspěchaném zpracování svědčí též zcela mimo 

jdoucí  poznámky, které evidentně měly být smazány (str. 20, str. 33), neustále chybně 

uváděné jméno jedné z postav Updikeova románu (Joryleen, nikoli Joyrleen) a opakovaně, 

v textu i seznamu literatury, chybně uváděné jméno jednoho z  klíčových autorů, a sice 

Jonathana Safrana Foera (nikoli Johnathan/Johnatan). 

  

Přes uvedené nedostatky, které však nejsou zásadního rázu, práci jednoznačně doporučuji 

k přijetí a  navrhuji hodnotit známkou 1 - 2. 
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