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(posudek vedoucího bakalářské práce) 

Předložená bakalářská práce je, pokud vím, první monografickou prcí, která se věnuje celému 

prozaickému dílu Jáchyma Topola, a to v rámci žánru monografické práce, která usiluje o analýzu a 

interpretaci jednotlivých děl a o jejich řetězení ve výkladovém celku z hlediska vývojového, navíc 

s přihlédnutím k ohlasům těchto děl v české literární kritice a literární historii soudobé české literatury. 

V tomto ohledu má tedy bakalářská práce především cíl "mapovací", tj. cíl odborně kultivovaného 

soupisu a popisu poetika a tematiky jednotlivých próz i jejich komparativní srovnání z hlediska 

jedinečnosti jednotlivých děl či naopak stejnosti, topolovské univerzálnosti určitých témat či 

narativních postupů. 

Domnívám se, že stanovený cíl byl dosažen zcela adekvátně a že práce prokazuje nejen 

autorčiny schopnosti z hlediska zakončení bakalářského studia, ale že je ve svém celku i využitelným 

zdrojem pro další případné bádání o prózách Jáchyma Topola. Předložená práce nechává stranou jeho 

dílo básnické a textařské, které tvoří počáteční a nejspíš již uzavřenou vývojovou fázi Topolova 

autorského díla, a nechává stranou i jeho práce novinářské, které se už vychylují z rámce standardně 

vnímané literárnosti jako určujícího atributu literatury. Práce se tak věnuje šesti stěžejním prózám a ty 

doph1uje dalšími knižně vydanými fragmenty či převyprávěním indiánských pověstí, jež kritéria 

literárnosti splňují. Výklad postupuje chronologicky, neboť, zdá se mi, Topolovo dílo zatím jiný 

univerzální výkladový klíč nenabízí. Kvantitativním jádrem výkladu je logicky jeho nejrozsáhlejší a 

z hlediska čtenářské recepce asi do jisté míry také kultovní román Sestra. Ostatním prózám je 

věnována pozornost adekvátní jejich kompoziční, narativní, ale i rozsahové náplni. 

Na práci oceňuji její zevrubnost, smysl pro řemeslnou stránku (důkladné bibliografické 

zakotvení a evidování knižních podob jednotlivých děl, ale také rozsáhlý poznámkový aparát a 

použitelná bibliografie v závěru práce), stejně jako analyticko-výkladovou dikci a argumentační 

čitelnost. Práce se neuchyluje k impresím, k přeinterpretovávání ani k hledání originálních soudů či 

vyjadřovacího stylu za každou cenu. 

Kateřina Lundáková ve své bakalářské práci nabízí především popis a analýzu genetických 

podobností jednotlivých próz v tematické i výrazové rovině. Interpretace dané texty nevyčerpávají, 

což je dáno u rozsahem práce, ale také stylem, který preferuje sjednocující "mapovací" perspektivu 

před odbočujícími výlety do hlouky a komplexity jednotlivých děl. Stejně tak zaznamenávaná kritická 

recepce je spíše pomocnou výkladovou hůlkou a neprezentuje se jako vyčerpávající analýza. 

Solidnost a zralost práce bakalářské úrovně je, myslím, prokazována i jazykovým ztvárněním, 

které nevolé ani zaumný jazyk, ani naopak zbanálňující slovník "selského" rozumu, stejně jako 

členěním textu a jeho celkovým komponováním. Oceňuji i solidní editaci textu. 



Jako vedoucí této bakalářské práce se domnívám, že splňuje veškeré nároky kladené na 

obhájitelnou bakalářskou práci na našem ústavu, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 7. 9. 2010 

~~~Y!Y 
Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. - ~( 
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