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Bakalářské práce se zabývá tvorbou jednoho z nejvýraznějších a u nás zřejmě nejznámějších 
představitelů ruské postmoderní literatury. Autorka nejprve na základě studia odborné literatury 
obecně charakterizuje postmodernismus, poté věnuje pozornost jeho konkretizaci v tvorbě V. 
Pelevina. Následují informace o životě a tvorbě V. Pelevina v dobovém kontextu a poté rozbor tří 
jeho děl přeložených do češtiny a srovnávací úvahy o ohlasu spisovatelovy tvorby v Čechách a 
v Polsku. Struktura práce je promyšlená, logicky provázaná.

První dvě kapitoly jsou vcelku solidní kompilací odborné literatury, v kapitolách 
věnovaných rozboru jednotlivých děl (Helma hrůzy, Generation P, Omon Ra) se poznatky 
z odborné a kritické literatury mísí s poctivou snahou o vlastní analýzu a hodnocení. Podle mého 
názoru se autorka měla v této části práce více opírat o originální text a hlavně striktně rozlišovat, 
kdy jde o autorský text a kdy o překlad. Vyvarovala by se tak při charakteristice autorova 
jazykového stylu např. formulací  typu: „Ve výše uvedené ukázce nalezneme jak obecnou češtinu, 
tak vulgarismy.“ (s. 27). Jde o jazykový útvar, který užil překladatel, Pelevin zcela jistě obecnou 
češtinu neužíval. 

Větší míru samostatnosti lze pozorovat v kapitole věnované ohlasu Pelevinovy tvorby 
v Čechách a v Polsku. (Polsko není uvedeno v názvu práce) Tato kapitola pojatá v srovnávacím  
pohledu přináší jak dobré rozbory kritických statí, tak i zajímavé vlastní postřehy.

Jazyková úroveň jádra práce a Závěru a českého Resumé je odlišná. Některé formulace 
v obsahu i textu jsou podle mého názoru poněkud nepromyšlené, např.: Zájem mezi veřejnou 
společností, Shrnutí Pelevinovy tvorby. Dost dobře nerozumím tvrzení na s. 7, že „literatura doby 
před postmoderní nám nedává možnost setkat se s osobností“. Nesrovnalost je v určení autorova 
věku. Na s. 14 se uvádí, že se narodil v r. 1962, o dvě stránky dále je označen jako „dnes 
pětařtyřicetiletý“. Bylo by rovněž dobré ověřit jméno legendárního ruského letce (s. 29 a 33). Práci 
by prospěla pečlivější korektura, zejména pokud jde o formulace, shodu, vazby, interpunkci, 
ojediněle i větnou stavbu (např. s. 6, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 25, 33, 53 a další). Sjednotit by bylo 
třeba psaní slov typu diskuse (diskuze), filosofie (filozofie), postmodernismus (mesianizmus) apod.

Po stránce formální má práce všechny náležitosti, bibliografické záznamy nejsou vždy 
stejně ukončeny.

K obhajobě doporučuji.

Otázka k obhajobě:

Na s. 45-46 je jako nejdůležitější téma v Pelevinově tvorbě uvedena transformace klasického 
tématu „malého člověka“, tak jak ho ztvárnili Puškin a Gogol. Zcela postrádám zmínku o
Čechovovi, který toto tradiční téma ve své době pojal jinak. Ovlivnil nějak v tomto smyslu 
Pelevinovu tvorbu?
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