
Posudek na bakalářskou práci Jana Zasadila THE UNCANNY AND THE GROTESQUE 
OF THE SELF IN THE SHORT STORIES OF E.T.A. HOFFMANN AND E.A. POE 
 
Cennou stránkou této práce je především srovnávací hledisko, jehož uplatnění je umožněno 
dobrou autorovou znalostí němčiny, která se projevuje při překladu a výkladu povídek E.T.A. 
Hoffmanna, s nimiž autor pracuje v originále. Dále si cením náročného teoretického přístupu, 
který vychází z obtížné kategorie „tísnivého“, jež se objevuje počátkem 20. století ve spisech 
Enrsta Jentsche a Sigmunda Freuda. Tento překlad německého „unheimlich“ a anglického 
„uncanny“je průkopnický a dle mého mínění velmi dobrý. Konečně lze ocenit i autorův důraz 
na zahrnutí čtenáře do vyprávěcí perspektivy i na složitost této perspektivy samotné. 
 Jinak dobře teoreticky argumentované a novátorsky členěné práci (teoretická část 
funguje jako shrnutí) lze vytknout dvě vady: 

1. vztah tísnivého k romantické grotesce není studován hlouběji, především vzhledem 
k odlišnostem estetiky groteskna ve vrcholném romantismu a v předchozích 
obdobích. Právě romantická estetika se vyznačuje úbytkem a transformací 
ornamentálních rysů příznačných pro renesanční groteskno a dále též rozpadem 
kolektivních reprezentací spojených s tzv. „smíchovou kulturou“ (Bachtin), 
zejména tzv. „groteskního těla“. Poe na tento vývoj reaguje mimo jiné i použitím 
termínu „arabesque“, který však v jeho estetické teorii a praxi také ztrácí svůj 
tradiční význam. Transformaci pojetí groteskna pak signalizuje nejen použité 
„tísnivých“, ale také násilných nebo morbidních motivů. 

2. při komparaci Hoffmanna a Poea se autor zaměřuje hlavně na podobnosti a ne už 
tolik na rozdíly v jejich koncepci hrdinova či vyprávěčova já. Bylo by možno 
uvažovat o tom, zda Poeovo pojetí rozpolceného já (zdařile analyzované v povídce 
William Wilson) je vůbec u Hoffmanna dominantní a zda není komplikovanějším, 
ne již dichotomickým vztahem fantasma (simulakrum) - fikce – realita, mezi jehož 
členy nedokáže hrdina, vypravěč nebo čtenář vůbec rozlišit. U Hofmanna, který 
proslul svými dvojníky, dochází tak vlastně i k transformaci dvojnictví jako 
zobrazovací strategie. 

Spíše než o skutečné vady jde však o aspekty práce, které by si zasloužily hlubšího 
promyšlení a podrobnějšího rozvedení, které by bezpochyby směřovalo nad rámec bakalářské 
práce. 
 
 Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně. 
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