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Posudek vedoucí práce: 

Bakalářská práce Víta Bohala je dílem, kterému je podle mého názoru třeba vyjádřit zasloužené 

uznání, a to z několika důvodů: v první řadě za volbu tématu, které je nové, originální a v tomto 

rozsahu v podstatě dosud nepojednané; dále za ambiciózní a samostatně a promyšleně zvolený 

způsob řešení; a rovněž za vysokou úroveň formálního a jazykového zpracování. 

Tématem práce je analýza prvků a symboliky novo-pohanství v románu kanadského spisovatele 

Josepha Boydena Three Day Road (2005). Román, u nás prakticky neznámý, byl napsán jako 

pocta indiánským vojákům v kanadské armádě za první světové války, a křesťanství konkrétně a 

náboženství obecně hraje v jeho struktuře určující roli. Diplomant hájí hypotézu, že náboženská 

symbolika, která tvoří výraznou a působivou kostru Boydenova románu, vykazuje zřetelné prvky 

ideologie novo-pohanství. To umožňuje jednak autorův smíšený původ (Boyden pochází 

z kanadského národa Métisů) a jeho dvojí historická a kulturní zkušenost, a jednak jeho záměr 

reflektovat fatální kulturní konfrontaci tradičního mytologického světa a způsobu života 

kanadských Indiánů s cizorodým, „životu neprospívajícím“ světem dobyvačných Evropanů. Tato 

konfrontace tragicky vrcholí právě na bojištích první světové války, která oba tyto světy 

paradoxně svede dohromady a zásadně změní jejich vzájemný vztah. 

Diplomant velmi pozorně a přesně analyzuje extrémní situace kulturních konfrontací, které 

Boydenův román zobrazuje; základním pojmem pro tuto část je komparativně interpretovaný 

fenomén tabu. Vzhledem k argumentaci románového příběhu diplomant podrobuje kritice 

Freudův psychologický výklad tabu a ztotožňuje se s Boydenovými postavami v názoru, že tabu 

je především fyzicky i kulturně sebezáchovným mechanismem a výrazem respektu k danosti 

vesmírného i lidského řádu. Vyznění příběhu dává tomuto výkladu za pravdu, což je 

nejpůsobivěji dokázáno v epizodách pojednávajících o tabu kanibalismu. (Zajímavé je, že tak 

detailní pojednání „zblízka“ tak ultimátního tématu, jakým kanibalismus je, je svého druhu 



rovněž překročením tabu, a tím velmi problematickou výzvou. Ani autorovi románu, ani 

diplomantovi ovšem tento paradox neuniká.)  

Velmi zajímavou – a podle mého názoru možná nejzdařilejší – částí práce je kapitola 

pojednávající o ženských archetypech, která komplexně doplňuje bipolární strukturu románu. 

Diplomant se vyhýbá mechanickým konfrontacím, nastolujícím vertikální hierarchie, a i přes 

zjevné zaujetí Boydenovým příběhem udržuje v práci jasnou a důslednou argumentační linii. 

Daří se mu oddělovat autorskou výpověď (s níž není těžké se bezděčně a nekriticky ztotožnit) od 

vlastních pozorování, uváděných do logického diskurzního kontextu. Tím dospívá k dobře 

formulovanému závěru.  

Předkládaná bakalářská práce je s největší pravděpodobností jednou z prvních studií Boydenova 

pozoruhodného románu tohoto rozsahu, které byly napsány. Kvalita jejího zpracování – na této 

úrovni studia – je velmi vysoká, a přestože s jednotlivostmi by jistě bylo možné polemizovat a 

našly by se i nepatrné stylistické prohřešky, podle mého názoru to neumenšuje hodnotu práce 

jako celku. Vzhledem k tomu doporučuji práci k obhajobě s navrženým hodnocením známkou 

VÝBORNĚ. 
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