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Vít Bohal: 

NEO-PAGAN FEATURES IN JOSEPH BOYDEN’S THREE DAY ROAD 

 

Tato bakalářská diplomová práce vysoce překračuje nároky, které se na texty tohoto 

účelu kladou; konstatuji, že se mi jen výjimečně dostávají do rukou práce podobně 

zdařilé a přesvědčivé. Takže marně uvažuji, jaké kritické poznámky k ní vznést a moje 

vyjádření musí být jednoznačně pozitivní.  

Román, který je předmětem Bohalovy analýzy, jsem nečetl, ale vím o něm, že je 

v Kanadě pokládán za velmi významný jak námětem, tak svými literárními kvalitami. 

Diplomantovy komentáře přímo k tomuto dílo svědčí o tom, že se textem románu 

zabýval velmi poctivě a soustavně a přesně postihl jeho podstatné rysy, ovšem za 

největší klad práce pokládám fakt, že se mu podařilo zasadit svá zjištění do širších 

kulturních, společenských a historických souvislostí a postihnout, v jakém smyslu a do 

jaké míry obráží nynější situaci nejen kanadské literatury, ale i jak výrazně připívá 

k poznání složité etnické problematiky současné Kanady, země s velmi komplikovanou 

historií koloniální fáze svého vývoje i obtížného řešení jejích přesahů do současnosti. 

Zasazení konfliktního, z mnoha důvodů těžko řešitelného vztahu mezi tradičním světem 

původního indiánského obyvatelstva, hluboce poznamenaným svou specifickou 

mytologií, a polárně odlišným pojetím světa a místa člověka v něm, reprezentovaným 

evropskými kolonisty, do konkrétního historického momentu vojenské účasti Kanady 

v první světové válce poskytlo autorovi románu skvělou příležitost objevit nové vhodné 

jeviště, na kterém mohl jedno ze starých klíčových kanadských témat ponovu rozehrát. 

A diplomantovi umožnilo zabývat se přitom dalšími významnými souvisejícími 

„podtématy“ románu, například problematikou tabu nebo ženských archetypů. – Velmi si 

cením i vysoké úrovně angličtiny, kterou je práce napsaná.  

Je tedy evidentní, že ji velmi rád doporučuji k obhajobě (byť by s ní diplomant skutečně 

neměl mít žádné problémy) s předběžným hodnocením  v ý b o r n ě. 
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