
Posudek bakalářské práce Dominiky Doležalové  

 

Bakalářská práce  Dominiky Doležalové je výsledkem  dlouhodobé práce a velkého osobního zaujetí, 

které jsem musela během práce velmi ocenit.  Otázka, kterou si pro svou bakalářskou práci stuedntak 

zvolila, je komplikovaná, je možné označit drama Bílá nemoc jako utopii či antiutopii, je vůbec vhodné 

tyto pojmy využívat pro charakterizaci tohoto dramatu.  

Od této základní otázky, jež je opřena o tři základní teoretické práce, se odvíjí literární analýza. I přesto 

že se nevěnuje rozsáhle charakteristice utopie, autorka  drží svoji představu  Nesoustředí se jen na 

otázky, zda drama vyhovuje rysům, jež teoretické práce označuje  jako rysy utopie resp. antiutopie, ale 

do problému vtahuje další rysy dramatu, historické okolnosti  jeho vzniku  a částečně i noetické otázky 

pozdního díla Karla Čapka. Studentka  se dobře  vyrovnala  s rozsáhlou čapkovskou literaturou  a vybrala 

si  práce, které ji napomohly sledovat její záměry.  

Dominika Doležalová  osvědčila, že je si  vědoma záludností literárně historické práce. Ocenila jsem její 

práci s časopiseckými prameny, přestože se nabízela  snadná cesta pouhého vytěžení  polemik okolo Bílé 

nemoci  z Kudělkovy knihy Boje o Karla Čapka.  Do hostorické části také přirozeně včlenila dobové 

diskuse okolo dramatu Dělo života Břetislava Foustky.  Zdánlivě nepodstatné lékařské polemiky pro 

samotný text, které studnetka včleňuje do své analýzy, nejsou tak nepodstatné, ukazují ambivalenci 

lékařské vědy. Tato ambivalence jsou přítomny i v samém dramatu.  Přestože s eDominice Doležalové 

nedaří zcela vytěžit pro svůj pohled tento historický kontext, lze vidět jeho potencialitu.  

Po historické kapitole, která není nijak odtržena o následné části analytické,  se Dominika Doležalová  

soustředí na několik rysů utopie/antiutopie  a to jazyk, čas, prostor, systém a řád.  Prozrazuje, že si 

s Čapkovým textem dokáže poradit.  V svých analýzách, které  se soustředí k jen určitým „utopickým“ 

problémům,  se nevěnuje specifickým otázkám dramatického textu.  Analýza to tedy není komplexní, ale 

přesto výrazná. 

Práce je formulačně občasně trpí nejasnými a nepřesnými formulacemi, ale není  nejasná, ale snaží se 

formulovat co nejlépe zvolený nelehký záměr. 

Práci doporučuji k obhajobě.   

 

Libuše Heczková 


