
Posudek na bakalářskou práci  Ruth Švandové 
“Guilt, punishment and origin of the tragedy in McEwan’s Atonement”  
 
Tématem bakalářské práce Ruth Švandové je otázka viny a trestu tak, jak jsou ztvárněny 
v románu Atonement (2001, česky „Pokání“) jednoho z předních současných britských 
spisovatelů Iana McEwana. Atonement je velmi zajímavou knihou hned z několika důvodů: 
nejen že je mnohými kritiky i čtenáři považována za McEwanovo nejlepší dílo, přestože za ní 
nedostal prestižní ocenění Booker Prize, z části také proto, že ji dostal, opět poněkud 
diskutabilně, pouhé tři roky předtím za novelu Amsterdam, ale jedná se o dílo všeobecně 
známé také díky velmi zdařilému filmovému zpracování z roku 2007. Atonement je doslova 
komplexní román, který kombinuje hned několik narativních postupů a strategií, a který se 
zabývá hned několika tématy. Jedním z hlavních témat románu je právě vina (a trest), 
vzhledem k tomu, že se děj románu odvíjí od falešného obvinění ze znásilnění, kterého se 
dopustí hlavní hrdinka a vypravěčka příběhu na nevinném člověku. Proto se domnívám, že 
téma této bakalářské práce je dobrou příležitostí pro demonstraci autorčiny interpretační a 
analytické schopnosti při práci s vybraným textem.  

Za nesporný klad práce považuji její ucelenou a přehlednou formální a organizační 
strukturu - celá práce je velmi koherentní, jen minimálně odbočuje od svého ústředního 
tématu, její rozdělení do jednotlivých kapitol jasně odráží autorčin myšlenkový postup i 
strukturu její argumentace. Naopak poněkud rušivým dojmem působí jazyk práce s mnoha 
nepřesnostmi, chybami a překlepy. Teoretická část, rozsahem poněkud krátká v kontextu celé 
práce, představuje filozofický a psychologický koncept viny založený především na typologii 
Karla Jasperse a teoriích Sigmunda Freuda a Jiřího Skoblíka. Je škoda, že autorka pro 
srovnání nezařadila do této části i teorie jiných současných myslitelů, například filozoficko-
sociologické hledisko Zigmunda Baumana („Modernita a Holocaust“). Je také škoda, že u 
veškerých zmiňovaných textů autorka neuvádí rok vydání, čímž by čtenáři usnadnila orientaci 
na časové ose práce. Za nejslabší článek práce považuji druhou kapitolu teoretické části: 
„Theme of guilt in English written literature“. Ačkoliv je mi jasné, že v tomto typu práce 
nemůže jít o vyčerpávající přehled, rozsah pouhých tří stran (na nichž ještě najdeme Platóna, 
Sophocla, Heideggera, Kierkegaarda či bibli) je opravdu nedostatečný. Zcela v ní chybí 
současná anglicky psaná literatura (Ishiguro, Swift, Barnes), či alespoň literatura minulého 
století, zejména taková kanonická díla zabývající se otázkou viny jako je Styronova Sophie’s 
Choice či Morrisonové Beloved. Autorka by také mohla nastínit roli tématu viny (a trestu) 
v díle samotného McEwana, neboť Atonement zdaleka není jeho prvním a jediným dílem, 
zabývajícím se tímto tématem (namátkou můžeme zmínit např. The Child in Time, Black 
Dogs či On Chesil Beach. 

Praktická část se zabývá analýzou daného románu vzhledem k tématu viny a trestu, a 
zaměřuje se v ní logicky především na hlavní protagonistku – Briony. Paradoxně, nejlepší 
kapitolou této části je „The guilt of the family and its aspects“, zabývající se vinou ostatních 
členů Tallisovy rodiny, protože se jako jediná snaží, poměrně zdařile, propojit analýzu a 
interpretaci románu s teoretickou částí práce. Kapitoly pojednávající o Brionině vině jsou 
velmi popisné a v důsledku toho často zbytečně repetitivní, opakující jinými slovy tutéž 
argumentaci. Ani závěr práce nic moc konkrétního neříká (s výjimkou posledního odstavce, 
který shrnuje převážně kapitolu „The guilt of the family and its aspects“), třetí odstavec navíc 
nedává moc smysl neboť míchá dvě různé perspektivy (Brioninu a McEwanovu).         

Přesto se domnívám, že bakalářská práce Ruth Švandové je zajímavá, dobře 
strukturovaná a podepřená znalostí a využitím primárních i relevantních sekundárních zdrojů. 
Proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře až dobře, v závislosti 
na průběhu obhajoby. 
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