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Autor se ve své bakalářské práci zaměřil na poměrně nové téma, a sice odraz teroristických útoků z 11. 

září 2001 v současném americkém románu, přičemž si v úvodu pokládá otázku, zda toto tematické 

vymezení může být legitimně chápáno jako nový literární fenomén v americké literatuře. Tuto otázku 

lze do určité míry chápat i jako hypotézu práce. Je však nastavena tak arbitrárně, že si lze jen stěží 

představit, jak by ji autor dokázal beze zbytku „potvrdit“. Toto samozřejmě ani nemělo být cílem práce, 

Zbořil se spíše snaží na tento jev upozornit, případně popsat jeho jednotící prvky. 

 

Ke zdokumentování tohoto literárního jevu si autor vybral čtyři současné americké romanopisce, 

jmenovitě Jonathana Safrana Foera (Extremely Loud and Incredibly Close), Dona De Lilla (Falling 

Man), Kena Kalfuse (A Disorder Peculiar To The Country) a Johna Updikea (Terrorist). Výběr autorů je 

lehce eklektický, ale i tak je dostatečně reprezentativní.  Kromě tohoto základního kánonu pak 

odkazuje i na několik kratších beletristických děl a samozřejmě na sekundární prameny. 

 

Ve zmíněných čtyřech románech se pak snaží najít především tematické analogie (a v menší míře 

kontrasty), přičemž jedním z hodnotících kritérií je i skutečnost, zda 11. září v daném románu funguje 

jako dějotvorný prvek či nikoli. 

 

Na úvodních pěti stranách nás autor stručně seznamuje s dějovou linkou čtyř vybraných románů, čímž 

zároveň nevyhnutelně předesílá, jak tyto romány zapadají do jeho koncepčního schématu. 

 

 

Věcné výhrady / obsah: 

 Analytické části práce, která hledá analogie a kontrasty, předchází krátká taxonomie zla Jovana 

Babiće. Ta budí dojem, že se s tímto pojmem bude v této srovnávací pasáži rutinně pracovat. 

Skutečnost je ale taková, že s pojmem zla se v kapitole Understanding Evil na stránkách 17 až 24 

setkáme minimálně, Zbořil se v podstatě omezí na několik sumarizujících glos. Například téměř dvě 

strany dlouhá odbočka k povídce Martina Amise The Last Days of Mohammad Atta se rozhodně 

pochopením či vykreslením fenoménu „zla“ nezabývá.  Jak by také mohla, když samotná povídka 

(zejména její citovaná část) je především ironickou persifláží, nikoli pokusem o seriózní analýzu. 

 Podobná výhrada platí i u některých dalších kapitol, u podkapitoly (?) nazvané On the Husband’s 

Side of the Bed se k předznamenanému, resp. naznačenému, tématu dokonce vůbec 

nedostaneme. 

 

 

Formální výhrady / jazyk a úprava: 

 Práce byla odevzdána v ne zcela úplném stavu, tj. autor zapomněl vymazat několik 

poznámek/dotazů vedoucího práce (str. 20, 33) 

 Citace z webových stránek by měla být podle všech nejběžnějších citačních kodexů datovaná. 

 překlepy, např. „womend“ (str. 20), „enlightenment“ (str. 32), „reffers“ (str. 34)„ Johnatan Foer“  
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 Celkově vzato se jedná o přínosnou práci. Není to sice v českých podmínkách práce průkopnická 

(viz autorem okazovaná stať Martina Sýkory), nicméně zkoumá poměrně nový fenomén na půdorysu 

vhodně zvolených děl, což je třeba ocenit. Zbořil píše výtečnou idiomatickou angličtinou a obezřetně se 

nepouští do příliš kategorických formulací. S přihlédnutím k výše zmíněným (vesměs nedbalostním) 

nedostatkům však práce nemůže dostat nejvyšší hodnocení, přestože Zbořilův autorský potenciál i 

zvolené téma by si je rozhodně zasloužily. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jako velmi dobrou. 

 

 

 

V Praze dne 28.5. 2010                                 Jakub Ženíšek 


