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Eva Tereza Bílkovská zvolila pro svou bakalářskou práci dílo spisovatele Prima 

Leviho, v němž zkoumá především jeho ústřední téma – zkušenost z pobytu 

v koncentračním táboře. Práci otevírají kapitoly uvádějící zpracovávané téma do širších 

sociokulturních souvislostí - nastiňují otázku postavení Židů v předválečné Itálii, přibližují 

problém holocaustu a koncentračních táborů obecně a uvádějí biografická data Prima 

Leviho. Dále se již autorka soustředí na Leviho jednotlivá díla, přičemž nejvýznamnější 

část věnuje textu Je-li toto člověk. V této části jsou postupně vytyčeny a analyzovány 

klíčové motivy Leviho tvorby jako absurdita, ztráta lidské důstojnosti, identity apod. 

Stranou nestojí ani rozbor jednotlivých postav. V závěru dostávají prostor ještě další 

Leviho texty a celá práce je zakončena zasazením celé autorovy tvorby do kontextu 

soudobé světové literatury. 

Práce je rozvržena proporcionálně a s rozmyslem, kvalita zpracování jednotlivých 

kapitol však bohužel značně kolísá. Zatímco první část, zabývající se historickým 

exkurzem, je vypracována výborně, odpovídajícím esejistickým stylem, pasáže, které se 

věnují vlastní tematické analýze, vykazují četné nedostatky. Autorka například vícekrát 

opakuje výchozí teze, často redundantně formuluje myšlenky již obsažené v uvedených 

citacích, a to někdy přímo doslovně (např. na str. 29 – „…všechno, ne z nějakých skrytých 

důvodů, ale proto, že právě za tímto účelem byl tábor zřízen.“). Nezřídka si také sama 

protiřečí (například když uvádí, že Leviho styl je neosobní a strohý, postavený na užití 

holých vět, a pak se v následujícím oddíle zabývá Leviho barvitým, metaforickým 

jazykem a uvádí mnohé příklady, apod.). Některé formulace jsou zase naopak nicneříkající 

nebo postrádají smysl („Kniha Je-li toto člověk je napsána v poválečném období, jako 

spousta jiných knih, které vycházely v té době.“  – str. 20). 

Značně problematický je také autorčin jazykový styl, jenž vykazuje nedostatky 

různé povahy, od neobratných výrazů (nejstěžejnější) přes častá vyšinutí z větné vazby 

nebo nesprávné spojování vedlejších vět až po nejednoznačné či odporující si formulace, 

které znesnadňují čtení („I když nebyl jeden z přeživších, tak zemřel.“  – str. 44).  

Mimo to práce obsahuje také nemálo gramatických a jiných formálních pochybení, 



překlepy, které jsou nezřídka i v citacích, či dokonce neúplné citace (str. 37).  

Po obsahové stránce nemám k práci vážnější výtky, autorka zvolila adekvátní 

klíčové okruhy Leviho díla, zmiňuje podrobně pozadí jeho vzniku, neopomíjí důležité 

souvislosti. Samotná analýza motivů ovšem zůstává převážně na povrchu a nepřináší 

mnoho nového. Nejvíce z celé práce oceňuji již zmiňované dobře zpracované uvozující 

pasáže a také závěrečnou část zmiňující zajímavou otázku německé recepce Leviho textů. 

Naopak zasazení díla do celosvětového kontextu není příliš systematické a působí spíše 

nahodile. 

I přes uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě, v jejím hodnocení však 

váhám mezi známkou velmi dobře a dobře, rozhodnu se dle průběhu obhajoby.  

 

V Říčanech dne 29. srpna 2013    Mgr. Olga Čaplyginová 

oponentka 

 


