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Diplomová práce Evy Kášové s názvem Slovenská próza v nemeckých prekladoch po 

roku 1968 (Recepcia ako spôsob vytvárania obrazu slovenskej kultúry a identity) představuje 

pro slovenského (i českého) čtenáře velmi lákavou cestu za slovenskou literaturou nahlíženou 

zvenčí, tedy očima německých a rakouských čtenářů. Lákavost spočívá zejména v samotném 

tématu práce, protože její autorka se pustila na pole neprobádané, v našich literárních 

kontextech (ve slovenském i českém) jen minimálně reflektované. 

Podstatou práce jsou tři rozsáhlé kapitoly, ve kterých autorka nejprve osvětluje 

metodologický přístup k rozmanitému materiálu ohlasů, poté následuje konkrétní analýza 

ohlasů a ve třetí kapitole se věnuje formou krátkých hesel autorům, kteří se nejčastěji objevují 

v německých a rakouských kritikách. V metodologicky zaměřené kapitole se autorka 

vypořádává s historií i současným stavem výzkumu a formuluje si vlastní terminologický 

aparát, když volí latinský výraz imago. Pro klasifikaci jednotlivých obrazů slovenské 

literatury a kultury v německy mluvících zemích si definovala čtyři základní „imaga“, pomocí 

kterých roztřídila sesbíraný ohlasový materiál. Časově se autorka rozhodla pro reflexi 

poměrně rozsáhlého úseku vymezeného rokem 1968 (přičemž překročila tuto hranici i 

směrem do minulosti), první úvahy tvoří tedy ohlasy do r. 1989, rozsáhlejší, rozpracovanější 

část věnovala literatuře po r. 1989.

Na tomto místě je třeba také zmínit, že v dané práci je nepřehlédnutelný autorčin 

jazyk, který má díky lehkosti místy velmi poetický náboj, a pohybuje se tak na hranici 

odborného diskurzu (např. na s. 32, 39.) Přes veškeré sympatie k esejistickému stylu, které 

chovám, by měla autorka v případě publikování té nejzajímavější části z diplomové práce, 

tedy 3. kapitoly nazvané Analýzy a interpretácie, zvážit tuto jemnou hranici mezi odborným 

stylem a esejem. Na margo tohoto problému je třeba objektivně zmínit i vhodnou a

obohacující poetičnost, např: název podkapitoly: Naša stredoeurópska ilúzia s „OSTňami“ 

v duši. 

Diplomová práce Evy Kášové představuje cenný příspěvek k reflexi slovenské

literatury u našich nejbližších sousedů. Avšak vzhledem k tomu, že takových analýz není 

příliš mnoho k dispozici, mohla autorka ve čtvrté kapitole nazvané Autori více rozpracovat 

některá hesla, případně zařadit i další autory ze sumarizační tabulky v závěru práce. Až při 

čtení této kapitoly jsem si uvědomila, že úkolem oponenta je sledovat především nedostatky 

klasifikačních prací. Prosím tedy jen o vysvětlení některých nejasností či promlčení, která by 

mě i osobně zajímala: 

Autorka překvapivě na s. 29 mluví o starších a mladších autorech, kde se vedle sebe v jedné 

skupině (starších autorů) ocitl Stanislav Rakús a Michal Hvorecký, Márius Kopcsay, Daniela 

Kapitáňová. Jedná se o roztřídění převzaté z použité antologie? Pokud ano, měl by tam zřejmě 

být autorčin komentář. Pokud autory takto rozčlenila autorka sama, měla by poskytnout klíč 

k danému členění, protože dále na s. 49 mluví o mladší generaci autorů, kam zahrnuje i 

Michala Hvoreckého.



Druhá otázka směřuje k problematice vnímání multietnicity slovenského literárního a 

kulturního prostředí. V práci nezmiňujete, možná oprávněně, zda se objevuje reflexe 

specifického mikroregionu střední Evropy, kterým je východní Slovensko s jeho rusínštinou a 

svébytnou kulturou. Myslím zde zejména na prózy Maroše Krajňaka (už tři v pořadí, které se 

vážou k danému mikroregionu). Případně na další etnika, která může zastupovat například 

romská autorka Elena Lacková. Ptám se s ohledem na důležitost příslušnosti autora/autorky 

ke konkrétnímu etniku, která se objevuje v reflexích (a dále zmiňujete i ideologickou 

nezatíženost komunistickým režimem – např. u Balleka), o níž jste psala v souvislosti 

s Rudolfem Slobodou.

Dále autorka na s. 41 uvádí, „že ruka v ruke so stereotypom „ost“ prichádza 

„Slavenstereotyp“ (slovanský stereotyp).“ Takto v práci staví vedle sebe tedy dva stereotypy 

ve vnímání našich kultur, které nejsou úplně totožné, vzhledem k tomu, že do střední Evropy 

patří minimálně i Maďarsko. Otázka směřuje k tomu, zda je v ohlasech tato skutečnost 

nějakým způsobem rozlišena.

Předložená diplomová práce splňuje všechny kvalifikační předpoklady a doporučuji ji 

k obhajobě, zároveň navrhuji ohodnotit ji jako výbornou.
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