
Posudek na bakalářskou práci  Barbory Votýpkové 
“The Concept of Jewishness in Howard Jacobson’s The Finkler’s Question”  
 
Bakalářská práce Barbory Votýpkové se zaměřuje na nejúspěšnější román současného 
britského spisovatele židovského původu Howarda Jacobsona The Finkler’s Question (2010), 
který v roce 2010 získal prestižní Brokerovu cenu. Na rozdíl od americké židovské literatury 
je její britská verze méně „koherentní“, tedy méně personálně celistvá a obsahově a tematicky 
jednotná či sebe si vědomá. Z tohoto důvodu se také současná britská židovská literatura 
vzpírá generalizacím a je třeba posuzovat každého takto zaměřeného, a nebo se vymezujícího, 
spisovatele jako individualitu spíše než jako součást nějakého širšího celku. Proto se 
domnívám, že v tomto případě je výběr jednoho spisovatele zcela legitimní, a to, že se autorka 
rozhodla se zaměřit pouze na jeden jeho román považuji za zajímavou příležitost pro 
demonstraci její schopnosti interpretační a analytické práce s textem. Přesto, mohla by 
autorka u obhajoby zdůvodnit, co ji vedlo k výběru tohoto tématu a románu?  
 Po organizační a obsahové stránce lze dle mého názoru práci vytknout jen opravdu 
minimum. Celá práce je velmi koherentní, její rozdělení do jednotlivých kapitol jasně odráží 
autorčin myšlenkový postup i strukturu její argumentace. Autorka dobře a citlivě pracuje 
s primárními i sekundárními zdroji, její citace jsou výstižné a vždy ilustrují její myšlenky či 
teze. Teoretická část obsahuje veškeré základní kapitoly nezbytné pro návaznost části 
praktické. Zde tedy snad jen jednu obsahovou připomínku – interpretace Marloweova 
Barabáše z jeho slavné tragédie The Rich Jew of Malta (str. 7) je přeci jen poněkud černobílá 
(„Barabas […] was described in accordance with many of that time stereotypes“), a věčný 
rebel, bohém a provokatér Marlowe by s ní nepochybně vášnivě polemizoval. Praktická část 
pak analyzuje vybraný román hned z několika zásadních perspektiv a témat židovské identity, 
kultury a víry, a jen dokazuje autorčin upřímný zájem o tuto problematiku i její obeznámenost 
s tematickou mnohovrstevnatostí Jakobsonova románu. K této části a práci jako celku bych 
měl pouze jeden dotaz: to, že The Finkler’s Question je v první řadě humoristický román 
autorka zmiňuje pouze v prvním (Introduction) a posledním (Conclusion) odstavci své práce. 
Zajímal by mne proto autorčin názor na to, do jaké míry a jakým způsobem tento fakt 
ovlivňuje Jacobsonovo zpracování židovské tematiky v tomto románu, protože je to jediná 
zásadní faktická informace, kterou v práci postrádám. 
 Dobrý obsahový dojem práce nicméně poněkud kazí poměrně často se vyskytující 
jazykové, gramatické a formální chyby a nepřesnosti, které by se u tohoto typu práce neměly 
vyskytovat. Není smyslem tohoto posudku je všechny vyjmenovávat, takže jen namátkou 
několik z nich:  

- nejednotnost časů – zaměňování minulého a předpřítomného času (např. str. 1, 27, 28) 
- absence členů (např. str. 2, 28, 29) 
- užití stažených tvarů (str. 27) 
- shoda podmětu s přísudkem (they uses – str. 28) 
- nejednotnost písma citací (kurzíva na str. 11) 
- nepřesné číslování poznámek pod čarou (str. 4) 

 
Přesto se domnívám, že bakalářská práce Barbory Votýpkové je velmi zajímavá, dobře 

strukturovaná a podepřená znalostí a využitím primárních i sekundárních zdrojů. Proto práci 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 
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