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Autorka si pro svou bakalářskou práci vybrala téma velmi současné a 
zajímavé – prózu Rubena Gallega Bílé na černém. Pohnutý osud 
handicapovaného člověka, který udivuje neobyčejnou vůlí a nezničitelnou 
touhou po životě, vtiskl Gallego do malé knížky, dnes již ovšem ověnčené 
mnohými literárními cenami včetně prestižní Bookerovy (2003). 

Práce má přehlednou strukturu: je rozdělena na 2 hlavní kapitoly. Cíle 
jsou jasně formulovány. V první kapitole autorka postihuje teoretická 
východiska, genezi díla. Popisuje v ní strastiplný život spisovatele v sovětských 
sirotčincích a ústavech, nezapomíná na historický dobový kontext. 

Neuvěřitelný autobiografický příběh, jak je správně v práci uvedeno, 
evokuje další neobyčejné literární osudy „opravdových“ lidí a Pavků Korčaginů, 
v porovnání s nimi má Gallegova próza i svou nespornou uměleckou hodnotu. 

Autorka si uvědomuje i další pozitivní rys knihy: pomáhá prolamovat tabu 
ve vztahu k postiženým lidem, kteří ještě před časem jako by v Rusku 
neexistovali (s.16). Kniha byla pro autora určitým druhem terapie, ale „léčí“ i 
jiné postižené a dodává sílu jejich rodinám (s.18).

Druhá část bakalářské práce se všestranně věnuje literárnímu rozboru –
žánru, jazyku, kompozici, stylu. Nejpropracovanější je pasáž týkající se  
jazykovým prostředkům nazvaná Zkoumání vlivu moderních jazykových proudů.
V ní se  autorka snaží postihnout některé obecnější jevy, Gallegovu prózu 
srovnává s jinou současnou autobiografií N. Baranské a vyvozuje závěr o častém 
používání nominativních vět a volných nominativů. Zde se opírá o odborné 
studie, vhodně cituje srovnává a vyvozuje logické závěry. Přínos bakalářské 
práce spočívá v nalezení a seriózním zpracování nového zajímavého literárního 
počinu. Práce má sevřený ucelený tvar, je psána kultivovaným jazykem a  
splňuje stanovený cíl, je třeba ji hodnotit jako přínos k dané problematice. 

Doporučuji ji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě: 1) Jak lze chápat název prózy Bílé na černém?
                                2) Jaké další možnosti zkoumání Gallegovy prózy se          
                                    nabízejí?

V Praze 2.9. 2011                                                 PaedDr. Antonín Hlaváček






