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palánkovském cyklu Ladislava Balleka

Diplomantka si jako téma diplomové práce zvolila v sekundární literatuře málo 

reflektovaný problém identity v tvorbě Ladislava Balleka. V bohaté sekundární literatuře 

vážící se k Ladislavu Ballekovi se zpravidla jen sporadicky a marginálně zmiňuje 

problematika národní identity, z tohoto pohledu jde o téma velmi zajímavé a aktuální, a to 

nejen v kontextu slovenského literárního života, ale především s ohledem na kontakty 

slovensko-maďarské.

Téma diplomové práce je rozvíjeno v několika rovinách. Autorka se soustředila na

konkrétní část Ballekovy tvorby, tedy na tzv. palánkovský cyklus, který zahrnuje prózy, jež 

jsou ze zvoleného úhlu pohledu relevantní pro výzkum identity: Južná pošta (1974), 

Pomocník (1977) a Agáty (1981). Autorka zapojila do svých úvah o hledání a proměnách 

identity velmi funkčně i Ballekovu esejistickou tvorbu. Právě tak je velkou výhodou, že se 

autorka práce orientuje nejen v sekundární literatuře slovenské a české, ale že dokáže 

pracovat i s odbornou literaturou psanou maďarsky. 

Snaha o jednotný analytický přístup k prozaickým textům je patrná z proporčního 

uspořádání jednotlivých kapitol. V souvislosti s identitou autorka vymezuje její kulturní, 

historickou a národní podobu, nejprve obecně a následně aplikuje na prozaický text. Daný 

přístup umožňuje dostatečně se věnovat i stěžejním strukturním prvkům, jako např. archetypu 

otce a matky, motivické struktuře, narativním postupům, ale i např. jazykové diferenciaci 

v promluvách postav a v řeči vypravěče ad. Právě tato část, v níž si autorka diplomové práce 

všímá jazyka, kterým jednotlivé postavy i sám vypravěč promlouvají, patří k nejvýstižnějším 

a zároveň k nejpřesnějším. Naopak drobných nepřesností se diplomantka dopouští např. ve 

snaze definovat narativní kategorie. Na s. 19 a opakovaně na s. 46 uvádí, že postava Jána 

Jurkoviče je okem kamery. Postava malého chlapce do jisté míry skutečně jen zaznamenává 

vnější projevy svého okolí, ale zároveň tato postava také hodnotí a přemýšlí. Z tohoto důvodu 

nemůžeme mluvit o technice oka kamery, rozhodně ne v tom smyslu, jak je tato narativní 

technika transparentně využívána v tzv. francouzském novém románu (v souvislosti s kterým

se termín ustálil). Zároveň ve třetí kapitole autorka nedokázala navázat na předchozí narativně 

sevřenější texty, a namísto analytického přístupu staví popis vztahů mezi postavami románu, 

který ne vždy se ukazuje jako funkční. Důvodem může být i kompozičně náročný útvar 



simultánního řazení jednotlivých obrazů a příběhů, jak ostatně zmiňuje i autorka v diplomové 

práci.

Předložená diplomová práce splňuje veškeré předpoklady pro úspěšné obhájení. 

S vědomím velkého rozpětí jednotlivých klasifikačních hodnocení práci jednoznačně 

doporučuji k obhajobě a přes uvedené nedostatky navrhuji hodnocení výborně.
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