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Barbara Votýpková se ve své bakalářské práci snaží co nejobsáhleji postihnout způsob, jakým román The 
Finkler Question britského autora Howarda Jacobsona pojednává otázku židovské identity a jejího místa 
v moderním světě, resp. v současné britské společnosti. Samotné analýze předchází stručný exkurz do 
historie židovské komunity v Británii a vývoje postojů britské společnosti k této náboženské a etnické 
menšině. V druhé části úvodního teoretického blok pak následuje základní typologie židovských postav 
v britské literatuře a současné postavení britských autorů židovského původu. 
Praktická část pak podle zvoleného prizmatu zkoumá jednotlivé postavy Jacobsonova románu, načež 
v závěru stručně shrne získané poznatky. Práce je až na výjimky (viz níže) psána velmi slušnou 
angličtinou, drží se vymezeného tématu a tvrzení ústrojně podepírá citacemi z primární i sekundární 
literatury.  
 
Formální připomínky: 
 Krátké citáty v kurzívě, kterými autorka uvádí témata některých kapitol a podkapitol, se standardně 

uvádějí se jménem autora citace citátu v závorce. Odkaz pod čarou působí neadresně a sterilně. 
 Chybně použité předložky: hatred to Zionists (17), view on himself (20) apod. 
 Významově nejednoznačná sousloví, např. „a successful philosopher“ (14), nebo názvy kapitol 

(„Stereotypes among Jewish characters“ namísto „Stereotyping…“) 
 U vztažných vět se často chybně vyskytuje čárka („a woman, who was so attached…“ na str. 12, 

„when he explains to Finkler, that“ na str. 21, atp.), avšak u vsuvek ji autorka naopak poněkud 
paradoxně vynechává („His friend´s wife who has been…“ na str. 28 aj.) 

 Chybějící zájmena a části věty, např. konec druhého odstavce na str. 19 
 Chybně použitá zájména: „what as he explains…“ (25) aj. 
 Nepatřičně použité slovesné tvary, např. minulý průběhový čas („Sam and Libor […] are grieving…“ na 

str. 26) 
 Chybějící členy, zejména neurčité členy: „Jacobson represents (sic) wide-scale of characters“ aj. 
 Překlepy: thread to national security (4), does not really follows (24) 
 Významotvorné překlepy: Arabic protestants (27), fighting again prejudices (22) 
 
 
Věcné připomínky, potažmo dotazy k obhajobě: 
 Práce si místy protiřečí nebo nabízí logicky nenavazující myšlenkové konstrukce. Např. na str. 12 

autorka tvrdí, že americká židovská komunita prosperovala, neboť nemusela snášet útlak ze strany 
diktátorů, a (patrně v důsledku toho) brzy počtem překonala britskou komunitu, čímž nám nepřímo 
sugeruje, že plejáda britských konstitučních a postupem času spíše nominálních monarchií obnášela 
institucionální útlak etnických menšin. V historickém úvodu navíc paradoxně uvádí, že (vojenský 
diktátor) Cromwell byl naopak k britské židovské komunitě podle měřítek své doby relativně vstřícný. 

 Podobnou námitku lze vznést i vůči autorčině poměrně kusému popisu představitelů židovské 
komunity v Jacobsonově románu, kteří mají výhrady vůči sionismu. Na str. 27 se např. dočteme, že 
„the true reason why he (sic) ASHamed Jews stand against all the Israeli politics remains unsolved“, 
avšak již předtím v posledním odstavci na straně 17 autorka uvádí několik možných důvodů, které 
Jacobsonův román nabízí.  
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K této výhradě se váže i skutečnost, že autorka v tomto kontextu zplošťuje či zaměňuje význam, např. 
na již zmíněné straně 27 v podstatě hází do jednoho antisemitského pytle (resp. zmiňuje v rámci 
jedné kategorie) arabské demonstranty před židovským muzeem a nacistické symboly na zdech. 

 Kapitola 1.3.2 si klade za úkol stručně porovnat britskou a americkou židovskou literární scénu, jakýsi 
náznak srovnání však nalezneme pouze v jejím posledním odstavci. Pro jakékoli srovnávání je totiž 
nejprve nutno stanovit axiomatiku, skrze ni se má cosi porovnávat. 

 
Dotaz k obhajobě: 
Mohla by autorka blíže vysvětlit zamýšlený význam 3. věty druhého odstavce na str. 17 („These people… 
self-identifying nature.“) 

 

 

 

 

Přes výše uvedené na závěr konstatuji, že Barbora Votýpková napsala velmi zajímavou bakalářskou 

práci, kterou tímto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 7.9. 2013                                                                 ..……………………………………          

             Mgr. Jakub Ženíšek 


