
Posudek na bakalářskou práci  Evy Šrámkové 
“The Theme of Memories in Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go and Julian 
Barnes’ The Sense of an Ending”  
 
Bakalářská práce Evy Šrámkové se zabývá tématem paměti, vzpomínek a vzpomínání ve 
dvou románech (nebo přesněji řečeno v románu a novele) předních současných britských 
spisovatelů a držitelů prestižní Brokerovy ceny: Never Let Me Go (2005, „Neopouštěj mě“) 
Kazua Ishigura a The Sense of an Ending (2012, „Vědomí konce“) od Juliana Barnese. Oba 
zmínění spisovatelé se v těchto dílech nezabývají tématem paměti a vzpomínek poprvé, ba 
právě naopak, toto téma je stěžejní hned v několika jejich dalších knihách, u Ishigura 
například v An Artist of the Floating World (1986), The Remains of the Day (1989) nebo 
When We Were Orphans (2000), u Barnese například v Talking It Over (1991) nebo England, 
England (1998). Proto považuji toto téma za zajímavou příležitost pro demonstraci autorčiny 
interpretační a analytické schopnosti při práci s vybranými texty. Daným tématem se nicméně 
nezabývají v současnosti pouze Ishiguro a Barnes, můžeme ho najít například v románech 
takových spisovatelů a spisovatelek jako jsou Ian McEwan, Martin Amis, Anne Enright, 
Graham Swift, Jeanette Winterson, Zadie Smith či Hanif Kureishi, a proto bych se rád autorky 
zeptal, proč zvolila právě tyto dva autory a jejich díla ačkoliv, jak sama v úvodu tvrdí, se 
jedná o díla vzhledem k danému tématu značně odlišná – toto vysvětlení v práci postrádám (a 
to jak v úvodu tak v závěru práce). 

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. Autorka dobře a citlivě pracuje s primárními i sekundárními 
zdroji, její citace jsou výstižné a vždy ilustrují její myšlenky či teze. Teoretická část práce se 
zabývá tématem paměti a vzpomínek z hlediska psychologického i filozofického (i když 
kapitola vycházející z Davida Lowenthala je přeci jen poněkud zkratkovitá a povrchní). 
Zajímavé je také pojednání a narativním prostředku nespolehlivého vypravěče, který je 
zásadní pro pochopení obou analyzovaných děl. Co naopak v této části postrádám je širší 
přehled o zpracování tématu paměti v románech dalších současných britských autorů (viz. 
výše v posudku). Také biografické kapitoly o Ishigurovi a Barnesovi by mohly být více 
tematicky zaměřené na paměť a vzpomínky (opět viz. výše). 

Praktická část práce analyzuje a interpretuje vybrané romány vzhledem k danému 
tématu a dají se charakterizovat společnou větou: Jsou dobré, ale něco jim chybí. To něco, co 
jim chybí je důkladnější zpracování. U rozsáhlejšího textu Never Let Me Go chybí více 
příkladů a ukázek dokumentující zpracování tématu paměti v tomto románu, v podkapitole 
„Memories and identity“ (která je mimochodem velmi zajímavá a také by si jistě zasloužila 
více pozornosti) postrádám rozbor postavy Tomyho. U kratšího The Sense of an Ending je to 
určitý odstup od textu, který je v této kapitole analyzován čistě chronologicky (z hlediska 
narace textu), a chybí ji tak syntetický pohled, který by tento příběh nahlížel více 
z perspektivy revize a korekce paměti a vzpomínek založené na nových informacích 
získaných ve druhé části novely. 

Přesto se domnívám, že bakalářská práce Evy Šrámkové je velmi zajímavá, dobře 
strukturovaná a podepřená znalostí a využitím primárních i relevantních sekundárních zdrojů. 
Proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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