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Ruth Švandová ve své práci analyzuje román Atonement (Pokání) současného britského 

autora Iana McEwana. Zajímá ji přitom zejména téma viny či pocit provinilosti coby hlavní motiv 

knihy i hnací motor děje. Při stanovení východiska se teoreticky opírá o taxonomii Sigmunda 

Freuda a zejména Karla Jasperse, který rozlišuje čtyři různé druhy viny. Jaspersova taxonomie 

lícuje s prací jen velmi volně, neboť se primárně vyjadřuje spíše ke kolektivní vině a to 

v historickém kontextu výjimečných okolností. Autorka se navíc k Jaspersovým teoretickým 

kategoriím z úvodu výslovně vrací již jen jednou a to téměř v závěru práce. 

Praktická část práce se pak věnuje analýze pocitu viny u postavy Briony. Najdeme zde 

několik repetitivních pasáží, takže je zarážející, že autorka nevyšetřila ani půl stránky, aby alespoň 

telegraficky představila základní zápletku, případně hlavní aktéry, místo aby se rovnou vrhla na 

Brioninu perspektivu. Závěrečná práce by totiž z principu měla být „self-explanatory“, tj. autorčinu 

argumentaci by měl být schopen zběžně sledovat i někdo, kdo knihu nečetl. Tento předpoklad 

však není naplněn, neboť autorka bez stručného představení děje střípkovitě odkazuje na různé 

aspekty díla, vesměs z Brioniny perspektivy, a až příliš zjevně předpokládá, že čtenář bude 

s knihou detailně obeznámen. Nezakotvené pasáže najdeme v celé praktické části, namátkou 

kapitola popisující vinu celé rodiny Tallisových na straně 27 začíná slovy „The house is described as 

an isolated…“, namísto „The Tallis family mansion…“. 

V závěru práce nám autorka připomene, co bylo cílem práce. Seriózní tón zde poněkud 

narušuje formulace „I realized that Briony did not write her book only to create a story and to 

earn money.“ Není toto „zjištění“ zcela nasnadě již v průběhu prvního čtení románu? 

 

Drobné formální výhrady 

 Autorčina angličtina nepůsobí příliš jistě. Práci by před odevzdáním prospěla jazyková 

korektura. Namátkou: 

- čárky ve vztažných větách: „Considering the fact, that there are almost…“ (str. 4) nebo 

naopak „She is her mother which makes her biased…“ (str. 29) 

- chybějící či špatně použité členy, např.: „…reasons that led firstly Briony to abuse Robbie 

and secondly family to send him…“ (str. 4), „the psychological approach is aware of 

increasing complexity of human soul…“, „that would give her a power to play…“ (str. 14) 

atd, 

- překlepy, např. „even thought“ (str. 5 a 17), „In her essay on Atonement  that Cathrine 

Sernham says…“ (str. 14), „letter on“ / „later on“ (str. 17), „that for her anow it could no 

longer be fairy tail castles“ (str. 21 – citace!!), „romantic stories in which ‘woodcutters 

propose princesses‘“ (str. 28), „His committed a rape“ (str. 31) 
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- Nejasné a neúplné formulace, jejichž skutečný význam si čtenář musí někdy doslova 

domýšlet, např. u poslední věty na str. 7 („This need transforms…“). Jindy autorčiny 

formulace dají celé větě (patrně) nezamýšlený význam, např. v následující větě na straně 9: 

„Clinicians and behavioral scientists focus mostly on the subjective and psychological 

aspects of guilt, feeling guilty“, nebo dokonce význam opačný, jako na str. 33 ve frázi „she 

was a coward to go to see her sister“. 

- (ne)shoda podmětu: „guilt is one of the fundamental existential experience.“ (str. 8), „one 

of the worst and most difficult moment in her life“ (str. 35) 

- neexistující kolokace a předložkové vazby, např. „Gertrude´s guilt comes from her 

marriage which makes Hamlet mad of her“ (str. 11), „fend themselves“ (str. 11),„prevent 

this to happen“ (str. 28), „[they] were guilty from…“ (str. 37) 

- dvojitý zápor na str. 30: „no one did not do anything…“ 

- slovosled u nepřímých otázek, např. „it is not clear for what and for who did she want…“ 

(str. 33) 

- záměny významu slov: fantasy x imagination (str. 16) 

 U teoretické statě čerpala autorka z českého překladu Jaspersovy statě Die Schuldfrage, 

anglicky The Question of German Guilt, kterou patrně sama převádí místy stěží srozumitelnou 

angličtinou (viz str. 6), a navíc tyto pasáže nechává bez vysvětlující doušky (working translation 

/ translated by Ruth Švandová / translation mine). V jejím podání tak Jaspers nevyznívá jako 

formulačně brilantní myslitel, kterým bezesporu byl. Jaspersova taxonomie sice nutně 

nezakládá autorčin nosný argument, ale přesto se nabízí otázka, proč jí nestálo za to opatřit si 

oficiální anglický překlad. Výše zmíněná výhrada platí i pro ostatní autorčiny české zdroje. U 

mnoha citovaných pasáží navíc chybí paginace, viz níže.  

 Kapitolou samou o sobě jsou odkazy. V práci se vyskytuje mnoho dlouhých pasáží, které 

nepokrytě parafrázují nějaký zdroj (např. Freud na str. 7-8, Lurene Brownová na str. 10 – 12, 

atd.), ale tento zdroj nijak neupřesňují, pouze úvodem konstatují, že jde o myšlenkové postupy 

toho kterého autora. Tento nedostatek adresného odkazování na použité zdroje se týká 

dokonce i citovaných pasáží. 

K tomuto zmatku přispívají i nejasné odkazy na internetové zdroje. Autorka totiž v přehledu 

použitých zdrojů uvádí dokumenty jménem, zatímco v poznámkách pod čarou se pravidelně 

objevuje pouze webová adresa. Patrně předpokládá, že si čtenář adresu zadá do vyhledavače a 

tak zjistí, o jaký konkrétní zdroj z přehledu na konci práce se jedná (tedy pokud je tam vůbec 

uveden). 

 Neformální obraty typu „a lot of“ do psaného akademického diskurzu nepatří (str. 33 aj.). 

 Nejednotný formát řádkování na str. 23 

 Abecední pořadí autorů publikací v použité literatuře vychází někdy z příjmení a jindy 

z křestního jména. 

 V úvodní formulaci na str. 2 autorka nazývá svou práci nejprve bakalářskou a poté diplomovou. 

 

 

Drobné věcné výhrady, potažmo dotazy k obhajobě 

 Autorka v úvodu vzbuzuje příliš velká očekávání, když slibuje, že se zaměří na „podrobnou 

analýzu viny a trestu“ (str. 4) v McEwanově Pokání. Je přitom zjevné, že slovo „podrobné“ 

(detailed) se jen těžko slučuje s předepsaným formátem práce (tj. cca 40 stran) 

 Autorka si neodpustí paušalizující tvrzení a kategorické formulace. Např. na str. 9 tvrdí, že 

nejstarším příkladem literárního pojednání tématu viny je Sofoklův Oidipus, čímž čtenáři 

sugeruje, že v sumerské, egyptské či rané perské literatuře se toto univerzální a všudypřítomné 
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téma prostě ani jednou nevyskytlo (úmyslně pomíjím Starý zákon). Co například pocity viny 

v Illiadě? Uvážíme-li již zmíněnou všudypřítomnost tohoto tématu, působí i autorčin eklektický 

výčet různých literárních typů viny v anglofonní literatuře poněkud žertovně. Na straně 11 

autorka tvrdí, že „[a]lmost all characters in Hamlet are guilty to some extent“. Dovolil bych si 

tento výrok od boku parafrázovat takto: „At least half of the characters in half of all the 

existing literary works are guilty to some extent.“ Není proto vhodné dělat z (pocitu) viny 

nějaké výlučné téma, stačí důrazně a důsledně připomínat, že u Pokání jsou vina a výčitky 

hlavním leitmotivem.  

Další nenápadnou paušalizací je slovíčko „fact“ v následující analýze lady Macbethové na str. 

11:  „Her guilt is subconsciously expressed through her dreams. The way Shakespeare presents 

her guilt expresses the fact that we are not able to escape guilt of our crimes [sic].“ Záměrně 

nechávám bez vysvětlujícího komentáře. Z plejády dalších generalizací a problematických 

tvrzení vybírám jen namátkou: „The best example of crowd hysteria is the story of crucifiction 

of Christ“ (str. 12); „That makes [Cecilia] the only true heroine of the novel“ (str. 27). 

 Autorka se nenamáhá (nebo nedokáže) dotáhnout své myšlenky a příměry do podoby, jejíž 

výroková logika by sama o sobě (tj. bez znalosti kontextu) dávala jasný smysl. Toto platí 

například pro první odstavec na str. 11, který se zabývá sdíleným pocitem viny v Millerově 

Smrti obchodního cestujícího. Mohla by prosím autorka vlastními slovy konkrétněji vysvětlit, 

v čem spočívá sdílená vina u scény/situace, kterou v tomto odstavci popisuje?  Stejně 

formulačně nedotaženě působí i druhý odstavec na str. 12.  

Zvláštní podkategorií nedotažených formulací jsou citace či parafráze vytržené z kontextu, u 

nichž není zcela jasné, zda autorka skutečné ví, o čem je řeč. Za ilustrativní příklad považuji 

posledních pět řádků na str. 12. 

 Na str. 23 a 24 autorka zmiňuje následující myšlenku: ve věku osmnácti let již Briony věděla, že 

Robbieho obvinila neprávem, a mohla tedy zvrátit následky svého mladického činu, tj. jít za 

příslušnými úřady a za svými rodiči a říci jim pravdu, tedy mimo jiné najít odvahu konfrontovat 

Marshalla. Zamyslela se autorka nad tím, jaké konkrétní výsledky a následky by toto přiznání 

asi přineslo, ne pro Brionino svědomí, ale pro ostatní zúčastněné? 

 

 

Ruth Švandová si pro svou bakalářskou práci vybrala zajímavé téma, jehož celkové zpracování 

v této podobě působí poměrně celistvě, byť mnohé pasáže nejsou zcela dotažené. Práci 

doporučuji k obhajobě a předběžně navrhuji hodnocení velmi dobře až dobře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 30.8. 2012                                                                                ……..…………………………………          

             Jakub Ženíšek 
 


