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Posudek bakalářské práce 

 

Jméno studenta:  Lukáš Vítek 

Název práce: Crisis in relatie tot het dagelijkse leven in de romans Een roos van 

vlees van Jan Wolkers en Seize the Day van Saul Bellow 

 Krize ve vztahu ke každodennímu životu v románech Růže z masa Jana 

Wolkerse a Ani den! Saula Bellowa 

 The crisis of everyday life in the novels A Rose of Flesh by Jan Wolkers 

and Seize the Day by Saul Bellow 

Vedoucí práce:  Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. 

Konzultant:  doc. dr. Ellen Krol 

Oponent:  drs. Albert Gielen 

 

Bakalářská práce Lukáše Vítka splňuje formální i obsahové náležitosti; v práci nechybí 

žádná z nezbytných součástí. Rozsahem 65 normostran souvislého textu (bez Obsahu a 

Bibliografie) bohatě splňuje požadavky na bakalářskou práci a je srovnatelná s prací 

diplomovou. Jazykem práce je nizozemština. 

Po formální stránce nemám žádné významné připomínky. Práce obsahuje všechny 

nezbytné kapitoly včetně Abstraktu v češtině, nizozemštině a angličtině, Obsahu, Úvodu, 

teoretické části, analytické části, Závěru a Bibliografie. Student si dobře osvojil formální 

zvyklosti při psaní odborných prací (dělení a číslování kapitol a podkapitol, vyznačování 

odkazů a citací, poznámkový aparát, bibliografie). Typograficky je práce na dobré úrovni, 

student důsledně používá prostředky pro citování či kurzívu pro vyznačování názvů děl. 

Po jazykové stránce je práce na dobré úrovni, a to zvláště přihlédneme-li k faktu, že se 

jedná o text napsaný studentem bakalářského studia. Slovní zásoba a stylistika je na 

nadstandardní úrovni, práce prošla z velké části jazykovou korekturou, i když zcela 

odstraněny všechny drobnější gramatické chyby nejsou: jedná se zejména o používání členů, 

popř. slovosled nebo použití složitějších konstrukcí (např. s „noch“). Ojediněle se vyskytují i 
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chyby ve výběru lexika (např. opakovaně „gemeen“ místo „gemeenschappelijk“). Z hlediska 

pravopisu není téměř co vytknout. 

Student si vybral téma, které přesahuje běžné mantinely nizozemsky psané literatury, a 

zároveň při jeho zpracování mohl zúročit doposud nabyté jazykové schopnosti a znalosti 

z oboru literární vědy, psychologie i filozofie. Hlavním cílem bylo srovnání románů ze dvou 

různých národních literatur a jeho propojení s poznatky z oblasti psychologie. Konkrétně se 

tento interdisciplinární výzkum zabýval romány Ani den! (Seize the Day, 1956, česky 1966) 

amerického autora Saula Bellowa a Růže z masa (Een roos van vlees, 1963, česky 2006) 

nizozemského umělce Jana Wolkerse. Aspekt, který byl vybrán pro komparativní analýzu -  

téma (životní) krize v psychice hlavního hrdiny ve vztahu k jeho každodennímu životu – je 

společný oběma románům. Poněvadž romány vykazují i další analogie, je srovnání dobře 

motivované a přínosné pro oblast literární komparatistiky. 

V úvodní části zvláště oceňuji, že pisatel jasně definuje jak svou metodu, tak cíle své 

práce. Je zřejmé, že se dobře seznámil s relevantní literaturou z oboru psychologie, z níž bude 

využívat hlavně publikace Annejet Rümkeové a Naděždy Špatenkové. Pro literární rozbor 

pisatel zvolil tradiční strukturalistickou metodu, při níž se zaměří zejména na charakteristiku 

postav a motivy. 

 Práce má jasnou a přehlednou strukturu, v níž Lukáš Vítek postupně představuje 

stěžejní psychologické poznatky, podrobně analyzuje oba texty, posléze je porovnává a 

v závěrečné části se postupně vrací ke všem otázkám, které si položil v úvodu. Jeho schopnost 

samostatné analýzy a dedukce je na nadstandardní úrovni, rozbor se ubírá logicky od 

jednotlivých drobných prvků ke kompaktním závěrům. 

Celkově práce přesně splňuje, co si student předsevzal, jeho strategii hodnotím jako 

výbornou a výsledky jako přínosné. Navzdory tomu, že na první pohled romány působily 

velmi podobně, student s použitím odborných poznatků prokázal, že každý z nich zpracovává 

životní krizi jiného typu a jiné stadium v rámci této konkrétní krize.  

Protože práce celkově splňuje vytčené cíle, zaměřím se nadále na několik dílčích 

aspektů, o kterých by student mohl pohovořit u obhajoby. 
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1. V úvodní části chybí explicitní popis předchozího výzkumu, kterému byly oba 

romány podrobeny.  Byly tyto dva romány v minulosti často předmětem vědeckého 

bádání a které aspekty z nich už byly prozkoumány? A existují nějaké srovnatelné 

literární studie, které by zkoumaly téma osobní krize v konkrétním literárním díle? 

Dochází v literární vědě často k propojení literárních metod a poznatků z oblasti 

psychologie? Může student uvést nějaké konkrétní příklady takového 

interdisciplinárního přístupu? 

2. Na základě čeho si student zvolil odbornou literaturu? Jako směrodatné využívá 

publikace A. Rümkeové a N. Špatenkové, ale zmiňuje i jiné autory. A jaké jiné 

metody se nabízely pro literární analýzu? 

3. Toto sice již nebylo záměrem studentova výzkumu, přesto je ale zajímavé se 

zamyslet nad oběma romány i z hlediska recepce. V práci je například zmíněno, že 

psaní románu Růže z masa mělo pro Wolkerse jakousi terapeutickou funkci. Může 

mít podobnou funkci i pro čtenáře? Nebo jaké mohou být pohnutky čtenářů, aby si 

četli romány o životní krizi v době, kdy je slovo „krize“ používáno doslova na 

každém kroku a silně tak devalvuje jeho význam? 

 

Celkově tedy tuto práci hodnotím pozitivně. Oceňuji volbu přínosného tématu, osobní 

zaujetí, samostatnost, dobrý výběr sekundárních zdrojů a práci s nimi. 

 

Tuto bakalářskou práci tímto doporučuji k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: výborně. 

 

 

Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. 

Praha, 25.5.2015  

 

 

 


