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Posudek na diplomovou magisterskou práci Jakuba Fabiána 

Záhřeb v chorvatské urbánní próze na přelomu 20. a 21. století. Praha 2015, 106 s., il. 

 

Struktura práce 

 

Bc. Jakub Fabián předkládá svou magisterskou diplomovou práci ve formálním vybavení: 94 

strany textu + 10 profilů analyzovaných autorů. Literatura čítá 30 titulů primární literatury, 16 

titulů tištěných a 15 elektronických zdrojů sekundární literatury, obrazová příloha přináší 4 

fotografie Záhřebu.  

Práce je rozdělena do 6 kapitol.  

V kapitolách 2., 3., 4. přináší shrnutí vývoje urbánní prózy v chorvatské literatuře od poloviny 

19. století s důrazem na jeans prózu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století, na kterou 

plynule současná urbánní próza navazuje a v nových společenských podmínkách reaguje 

rezistentně vůči nové oficiální politice. 

V kapitolách 5., 6., 7. podává zásadní analýzu nejen literární, ale současně i sociologickou, 

neboť upozorňují na prostředí, které postavy této prózy determinuje, na problémy obecné i 

subjektivní dopadající na celou společnost, ale které zkoumaný segment populace nedokáže 

řešit, na jistou společenskou patologii, kterou způsobuje bezvýchodnost, ztráta ideálů a ztráta 

sebedůvěry.  

Autor v anotaci nejvýstižněji charakterizuje záměr, způsob i vyhodnocení své práce: 

„Diplomová práce Záhřeb v chorvatské urbánní próze na přelomu 20. a 21. století se zabývá 

rolí chorvatského hlavního města a jeho vlivu na ústřední postavy vybraných děl uvedených 

autorů. Časové období přelomu století bylo zvoleno záměrně z důvodu probíhajícího rozpadu 

Jugoslávie, následného válečného konfliktu na Balkánu a poválečného hledání jistot. Tyto 

faktory zapříčinily migraci většího množství osob mj. i do oblasti Záhřebu zvané Nový 

Záhřeb, která je důležitým urbánním prvkem chorvatské metropole, a proto i diplomové 

práce. Bouřlivé události a nejisté životní podmínky z konce minulého a počátku tohoto století 

znamenaly pro některé obyvatele změnu životního stylu a ustáleného řádu, jejichž průběh se 

prostřednictvím hlavních aktérů zvolených děl pokusí práce objasnit.“                                    

V závěru pak shrnuje výsledky své analýzy takto: „Románoví hrdinové, jedinci patřící ke 

ztracené generaci s uvadajícím životním elánem, apatickou, rezignované a plné komplexů.“ 

Zdůrazňuje, že město je jako urbánní jednotka v rámci své sociální, ekonomické a 

demografické struktury velmi složitý kulturní a společenský fenomén, proto jsou v práci pro 
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možnost kontinuity sledování pojetí urbánnosti a jejího dialogu s prvky populární kultury, 

mnohdy determinující hlavní postavy vybraných knih analyzována i díla staršího data z doby 

socialistické Jugoslávie. Postavy i město jako jejich životní prostor je líčeno v negativních 

konotacích. Hlavní postavy determinované městem a politickou a společenskou realitou 

působí destruktivně, nihilisticky či agresivně. Urbánní prostor kolem nich je chápán jako znak 

beznaděje, frustrace a sociálního strádání. 

Hodnocení 

Posluchač si vybral pro svou magisterskou diplomovou práci zajímavý segment současné 

chorvatské prózy. Urbánní próza se od sedmdesátých let minulého století stávala 

nejfrekventovanějším literárním útvarem a vrcholí zejména v krizových devadesátých letech a 

pokračuje s úspěchem i v následujících letech transformace chorvatské společnosti směrem 

k demokracii a k EU.  Město je v současné chorvatské literatuře velmi oblíbený prostor, do 

kterého autoři zasazují své postavy, děje a obrazy, prostřednictvím kterého vyjadřují své 

vlastní postoje, souhlasné či negativní se životním stylem, politickou situací i sociální 

nerovností. Posluchač se zaměřil na obraz Záhřebu v díle deseti současných prozaiků, a jak 

konstatuje, místopis analyzovaných děl je specifikován záhřebskou periferií a situován 

zejména na panelová sídliště.  

V práci autor podal v krátkém přehledu vývoj zájmu chorvatských spisovatelů o městské 

prostředí, respektive o samotný Záhřeb. V počátcích moderní chorvatské prózy je venkov 

prostředím, do něhož autoři, většinou z venkova také pocházející, zasazují své příběhy. 

Venkov oproti městu dlouhodobě idealizují, město naopak démonizují. Ve společenských 

románech první poloviny 20. století se v chorvatské literatuře zachycuje centrum Záhřebu, 

v němž bydlí high society. Teprve v druhé polovině šedesátých let 20. století přichází zásadní 

změna v zapojení města, respektive Záhřebu, do současných próz tzv. nové vlny, eventuálně 

novostylismu, kdy se pozornost soustřeďuje na bezvýznamného člověka z periferie, na 

člověka, který nesdílí společné budovatelské nadšení vnucované politickým systémem. Jde o 

jistou jugoslávskou modifikaci poválečného proudu světové literatury široce označeného jako 

jeans próza. Na tuto prózu, která reagovala na sociální a politickou situaci konjuktury i 

úpadku socialistické Jugoslávie, jejího rozpadu i válečného rozvratu a na rozpačité 

konstituování samostatného Chorvatska, navazuje současná próza, ve které je Záhřeb 

víceméně personifikován v tom smyslu, že své obyvatele, konkrétně subjekty stojící mimo 

jakýkoliv hodnotový mainstream v jistém smyslu rodičovsky ochraňuje, nabízí jim střechu 
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nad hlavou, dává jim pocit jistého bezpečí a nesoudí je za jejich způsob života, čehož se jim 

nedostává od většinové populace. 

Chorvatská literatura tohoto uměleckého typu reaguje velmi specificky na události spojené 

s mezními okamžiky nedávné minulosti v subjektivním prožívání záhřebských obyvatel 

sídlišť. Odráží se zde politické, ekonomické, sociální i duchovní prostředí rozpadu Jugoslávie, 

tragédie Vlastenecké války a následná traumata přeživšího válečného konfliktu. Tato 

literatura velmi sugestivně a věrohodně zachycuje frustraci, prohry, citovou vyprahlost 

obyvatel, jejich nedůvěru v nový systém, obavy z neúspěšnosti, vykořenění z krajiny dětství a 

neztotožnění se s realitou dospělosti. 

Metodologicky se diplomant opřel o chorvatskou odbornou literaturu, jak se k tomu v úvodu 

přiznává. Vytěžil z těchto fundovaných studií maximum pro vytvoření velmi robustní 

představy o tomto segmentu současné chorvatské prózy, až se ocitá na nebezpečné hraně 

ulpění na pouhých citacích. Postupně v textu dokazuje svou samostatnou interpretaci a jen 

potvrzuje názorovou shodu s autoritami v této oblasti chorvatské literatury.  

Stěžejní je 7. kapitola, v níž posluchač dokládá na jednotlivých ukázkách z vybraných 

urbánních děl charakteristiku nastíněnou v teoretické rovině v předchozích kapitolách. 

Materiál je velmi vhodně vybrán, posluchač také prokázal při překladu těchto pasáží znalost 

záhřebského idiolektu a sociálního žargonu sledované skupiny postav a výbornou 

překladatelskou zručnost. Právě jazyková stránka této prózy je zřejmě důvodem pro to, že 

není ani jedno z analyzovaných děl přeloženo do češtiny. Autor sleduje např. analogii 

chorvatské společnosti a ústředních postav literárního textu. Identifikuje sociální postavení 

postav, poukazuje na tragikomičnost jejich životních příběhů. Věnuje pozornost důležitosti 

prostoru – jsou to nejen exteriéry záhřebské periferie, ale také interiéry veřejné jako např. 

kavárny nebo zcela soukromé – byty. Sleduje, jak se postavy vymezují vůči městskému 

centru, do kterého nepatří, protože jsou společensky z tohoto prostoru vyloučeny. Svůj život 

realizují v marginálním prostředí periferie, kde se cítí navzdory všem negativním jevům 

ukotveni. Panelové sídliště z dob socialistického státu přináší pocity odcizení, zároveň jisté 

stádnosti a paradoxně i silné emoční vazby k tomuto prostoru. Další rovinou je obraz ženy a 

vztahů mezi muži a ženami většinově panující mezi touto společenskou vrstvou. Zmiňuje 

mentalitu fotbalových fanoušků i primitivní nenávist k Srbům a Slovincům.  

Během celé práce vzniká plastický obraz jugoslávské a posléze chorvatské politické reality se 

svým jednoznačně negativním dopadem na zkoumanou marginální část záhřebské populace. 
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Při četbě této práce výrazně vyvstává skutečnost, v úvodu autorem naznačená, že v české 

literatuře se s touto formou urbánní prózy nesetkáváme. Pod zorným úhlem literárního 

zpracování města a jeho obyvatel formou drsně nepoetickou si uvědomujeme českou literární 

scénu jako „učesanou“, nekonfliktní až sterilní. A zároveň při zmínkách o negativním 

přijímání ze strany části domácí kritiky si můžeme jen povzdechnout nad indolencí a 

neproduktivností české literární kritiky.  

Práce je vypracována s evidentním elánem až entuziazmem autora, a zřejmě proto mu unikly 

některé složitější společensko-politické nuance, patrná je jistá nedotaženost analyzovaných 

segmentů, občasný žurnalismus nebo hovorový tvar v odborném výkladu. Práci však 

obohacuje nikoliv marginální poznámkový aparát a následně i slovníkově vypravené profily 

zkoumaných autorů.  

Primární i sekundární literatura je vybrána relevantně ke zvolenému tématu a vhodně práci 

doplňuje obrazová příloha obsahující orientační plán Záhřebu a několik snímků 

reprezentujících urbanistickou monotónnost sídlištních monster. 

Předložená magisterská práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, doporučuji ji 

k veřejné obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou s možností kvalitativního posunu 

k výbornému hodnocení, bude-li student přesvědčivě obhajovat své postupy a závěry. 
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