
Posudek školitele na bakalářskou práci Markéty Kočnarové

Deportace Lotyšů na Sibiř v lotyšské memoárové literatuře

Téma práce Markéty Kočnarové je velmi aktuální na lotyšské i české straně. 

Memoárová reflexe stalinských deportací na Sibiř tvoří podstatnou část pobaltských literatur 

zejména od konce 80. let minulého století a nepřestává být jejich součástí i v novém tisíciletí. 

Tento druh literatury je přitažlivý i pro zahraniční čtenáře, jak o tom svědčí zejména nebývalý 

úspěch knihy S. Kalniete V plesových střevíčkách sibiřským sněhem (2001), přeložené do řady 

jazyků (česky 2005). Kromě tohoto díla si autorka práce vybrala k analýze dvě novější 

publikace – Šaltsovo Ukradené dětství (2008) a nejnovější Manfeldiny Děti ze zemljanky

(2010). 

Cílem práce byla zejména tematická komparace těchto děl, analýza vztahu 

dokumentární a umělecké literatury a vůbec otázky literárního ztvárnění společenských i 

individuálních dějin. Vlastní materiál je rozdělen do čtyř kapitol, z nichž první dvě uvádějí do 

problematiky historického vývoje v daném období a jeho reflexe v dílech vybraných autorů, 

třetí kapitola porovnává dva vybrané motivy – den deportace a roli matky v životě 

deportovaných rodin a poslední kapitola analyzuje vybrané dokumentaristické a umělecké 

postupy. Autorka „poukazuje na různorodost zpracování lotyšské tragédie“ (str. 7), ovšem 

s ohledem na úzký okruh primární literatury tato analýza poskytuje jen dílčí výsledky. 

Poznatek, že nejumělečtější jsou memoáry A. Manfelde, která je jedinou profesionální 

spisovatelkou ze tří analyzovaných autorů, není překvapivý, proto se jako cennější jeví 

podrobná prezentace vybraných tří děl a několika možných přístupů ke zpracování tohoto 

tématu.

Ze sekundární literatury byla využita především historická literatura, literárně 

teoretické práce byly využity jen minimálně (Válek). V seznamu literatury je mezi prameny 

chybně uvedena převážně sekundární literatura. Po jazykové i formální stránce práce splňuje 

dané požadavky, vhodná je i nevelká obrazová příloha. Jako školitel musím ocenit silný 

zájem, který adeptka o své téma projevila při vyhledávání literatury i rozhovorů s pamětníky 

v Rize. I s tím vědomím, že práce postrádá reprezentativní pramennou i teoretickou bázi, 

považuji ji za zdařilou a užitečnou a hodnotím ji známkou výborně.
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