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Bakalářská práce v rozsahu 58 stran je vypracována v češtině s ruským a 
anglickým resumé.

Viktor Pelevin je dnes fenoménem ruské literatury, autor označovaný 
módním slovem kultovní, autor, jehož tvorba je právem řazena k postmodernímu 
proudu současné literatury, je znám díky překladům i v českém literárním 
prostředí.

Za cíl své bakalářské práce si autorka stanovila charakteristiku 
postmoderních rysů na vzorku vybraných děl. Romány Helma hrůzy, 
Generation P a Omon Ra jsou dostatečně reprezentativním výběrem, na nichž 
lze tyto prvky prokázat. Zcela opomenuta však nezůstala ani ostatní Pelevinova 
díla včetně jeho posledního románu.

Analýzu děl autorka provedla z hlediska jejich obsahu, kompozice, 
myšlenkového dopadu. Rozbor byl na malé ploše bakalářské práce zvládnutý
velmi dobře. Zajímavé je srovnání s klasiky ruské literatury XX. století, mj. 
s Bulgakovem, jenž bývá mnohdy označován za předchůdce postmoderní prózy.
Autorka upozorňuje na souvislosti a vlivy Bulgakova a Platonova: Pelevin 
parafrázuje některé motivy známých děl, prolíná reálné a snové až surreálné 
roviny. Autorka si všímá i využití antické mytologie, kromě hry se čtenářem a 
jeho mystifikace objevuje i závažné a problematické otázky médií a možností 
manipulace s lidmi (Generation P).

V práci nebyla opomenuta ani osobnost samotného autora, který si buduje 
vlastní „image“ – nenechává nahlížet čtenáře do svého soukromí, neposkytuje 
rozhovory, je tajemný a nedostupný. Proto nebylo jistě jednoduché nalézt 
dostatek materiálu k jeho osobě. Pozitivní je také snaha o střízlivý objektivní
pohled na tvorbu V. Pelevina (v práci jsou uváděny i kritické pohledy) a 
samostatné hledání ohlasů jeho děl v Čechách, ale také v Polsku, ke kterému má 
autorka svým původem blízko.

K nedostatkům práce: v textu nalezneme některé gramatické chyby (jsou 
označeny v textu), na s. 16 se píše o pětačtyřicetiletém autorovi, ale na s. 14 se 
dočteme, že autor se narodil v r. 1962! Řadu chyb nalezneme i v ruském resumé.

Přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

V Praze 22. 5. 2012                                          PaedDr. Antonín Hlaváček 




