
Oponentský posudek na bakalářskou práci Kateřiny Lundákové 

JÁCHYM TOPOL A JEHO PROZAICKÉ DÍLO 

Téma bakalářské práce je rozvrženo do krátkého biografického úvodu, devíti kapitol věnovaných 

jednotlivým prózám dle chronologie jejich vzniku a závěru, v němž jsou ve čtyřech podkapitolách shrnuty 

poznatky probíhající napříč Topolovým prozaickým dílem. Cílem práce je "výklad" tohoto díla, "založený na 

postupné interpretaci jednotlivých próz" (s. 6).- Je to ústrojná struktura i přiměřený cíl. O relativně 

plodném autorovi těsně před jeho padesátkou nevznikla dosud syntetická práce, a chronologický přehled 

jeho tvorby není v kolizi se skutečností, že Topolova bibliografie bude zřejmě mít ještě hodně položek. 

Za nejzdařilejší pokládám závěrečnou kapitolu (s. 66-72), v níž K. Lundáková ukazuje schopnost zobecnění, 

jakož i evidence a atribuce prvků u literárně slovesného díla, když u Topola zdůrazňuje témata morálnosti a 

cesty, autorův způsob pojmenování postav a román Sestra jako těžisko spisovatelovy tvorby. Ve světle 

těchto částí vybočuje ze shrnující kapitoly první paragraf (Tematizace vyprávění, s. 66), v němž autorka 

pojednává o problému poněkud zmatečně. K vlastní operaci, tj. k odkrytí, "ukázání" aktu vyprávění, dochází 

u Topola totiž jen v adaptovaných )ndiánských" prózách Trnová dívka, což sice K. Lundáková zmiňuje, ale 

současně vztahuje tento postup i k dalším knihám, v nichž však spisovatel nic podobného neprovozuje. 

Autorka tu píše o "prolínání časových a vypravěčských pásem", "střídání vypravěčské perspektivy" nebo o 

"doplňování" hlavního děje "zdánlivě zbytečnými epizodickými příběhy ostatních postav"- to vše a mnoho 

dalšího u Topola najít můžeme, ale nic z toho nelze pojmenovat významově přesně zatíženým termínem 

"tematizace vyprávění", pokud jej ovšem nedefinujeme jinak, což K. Lundáková nedělá. 

V kapitolách, jež shrnutí předcházejí, se autorčin zájem u jednotlivých knih soustřeďuje na tu jejich stránku, 

kterou lze u Topola vymezit nebo pojmenovat obtížně- a je škoda, že se o to K. Lundáková ne pokusila-: je 

to kombinace námětu, děje a tématu, což bychom mohli pomocně a školsky označit jako "obsah". Už jen 

rozeznání toho, co v které knize dominuje, by bylo přínosnější než pokusy o reprodukci Topolových 

záměrně mlhavých sujetů. Ty autorka u téměř každé knihy doplňuje charakteristikou vypravěčského jazyka, 

při níž je nucena opakovat tytéž povšechné nálezy {s. 13, 28, 41, 47, 53, 6Q-61), a popisem ženských 

postav. 

Vedle chyb, formulačních neobratností a publicismů, které nepatří ani do bakalářské práce, ale které 

ponechávám stranou, práce trpí nejvíce (1) konfuzním zacházením s pojmy autor/Topol- vypravěč

postava/hrdina (s. 9, 10, 12, 14, 16, 1926, 28, 47 apod.), {2) nadužíváním vágních pojmenování nebo vůbec 

ne přesných označení, jako "propracovanost" {s. 14, 43, 46, 52, 57) nebo "inspirace" (s. 12, 14, 24, 34, 61, 



70L namísto pokusů o odbornou a zdůvodněnou charakteristiku, (3) resignací na žánrové určení Topolovy 

prózy v případě překladu-adaptace Trnové dívky, umělého torsa Zlatá hlava (všechny dostupné informace 

svědčí o tom, že nic jiného než tento text z románu Mongolský vlk neexistuje- ale i kdyby celek existoval, 

fragment Zlatá hlava je v českém literárním kontextu přítomen a znovuvydáván už více než deset let právě 

jen jako toto torso, a potud by spekulace či touhy po poznání románu Mongolský vlk měly zůstat mimo 

rámec vědeckého pojednání) a "pokusu o kroniku" Jak jsme táhli za Stasiukem, resp. Supermarket 

sovětských hrdinů. 

Bakalářskou práci K. Lundákové však doporučuji k obhajobě a z uvedených důvodů navrhuji známku "velmi 

dobře". 

Praha, 7. 9. 2010 
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