
 
Posudek práce Lenky Malinové „Pohled zvenčí – tematika únorové revoluce v prózách Zdeňka Němečka, 

Egona Hostovského a Lubora Zinka“ 

 

Práce Lenky Malinové se metodou komparativní analýzy zaměřuje na obraz únorových událostí 

v exilové tvorbě tří autorů – Egona Hostovského, Zdeňka Němečka a Lubora Zinka. Toto téma, jakkoli úže 

vymezené, vede pisatelku k celkové analýze vybraných děl, zaměřené především na postavy a jejich vztahy a 

také na klíčové rysy exilové prózy ve vztahu k traumatickým událostem českých dějin, které výrazně určovaly 

životní dráhy autorů. Největšími přednostmi bakalářské práce jsou formulační koncisnost, pečlivost práce se 

sekundární literaturou i důkladná analýza všech vybraných textů. Pisatelka prokazuje solidní schopnost 

vystihnout klíčové jevy a sestavit je do smysluplné struktury, z níž vyniká jak hlubší charakteristika jednotlivých 

fikčních světů, tak specifický přístup k únoru 1948, který se jeví jako enigma, těžko uchopitelná událost – na 

rozdíl od převážně adorační reflexe oficiální literaturou na území ČSR. Práce obsahuje vedle pečlivého sběru 

jednotlivých fenoménů i dostatečnou míru interpretace, nestává se proto jen usebráním tematicky seřazených 

citátů. S přihlédnutím ke složité genezi textu nutno znovu vyzvednout způsob, jakým se pisatelce podařilo práci 

rozčlenit a jednotlivé motivy smysluplně seřadit do příslušných kapitol. 

 

Co se negativních rysů týče, jsou spíše kosmetické povahy a souvisí s limitacemi bakalářské práce. 

Pisatelka se občas poněkud zbytečně pouští do generalizací a na půdu fenoménů, jejichž význam je např. 

v tvorbě Egona Hostovského mnohem složitější, než se z jednoznačného výkladu zdá (ideologie, národní 

povaha, svoboda atd.). Jedná se např. o pasáž věnovanou reflexi Vítězného února, kde pisatelka poněkud naivně 

vyvozuje z prózy (fikce), jak to bylo doopravdy a pouští se na tenký led spekulací o národní povaze a historické 

motivovanosti (řeší tak nutně otázky politologicko-sociologické, ve kterých mohou fikční světy prózy sloužit 

jako nápověda, nikdy však jako zdroj nesporných faktů). Rozporuplnost je patrná i v přístupu k termínu 

ideologie. Na jednu stranu správně zmiňuje pisatelka univerzálnost Hostovského kritiky ideologické manipulace, 

ale v interpretaci tuto manipulaci občas jednoznačně připisuje pouze komunismu (přitom třeba Morgan se jako 

představitel kapitalismu profiluje stejně nelítostně a demagogicky).  

 

Podle mého názoru se ale jedná o věci, které jsou v bakalářské práci odpustitelné, poněvadž těžko lze 

očekávat komplexní analýzu těchto témat, kterou mnohdy postrádají i práce s podstatně vyššími ambicemi. 

Vyzdvihnout si proto zaslouží především ty pasáže, které čtivou formou všímavě pracují s trojicí textů, nacházejí 

dílčí paralely a podtrhují jednotlivá specifika tří exilových autorů. Vzhledem k tomu, že tyto pasáže výrazně 

převažují nad problematickými segmenty, práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobrá. 

 

Vít Schmarc, 7. 9. 2011 

 


