
Posudek na bakalářskou práci Kristýny Kolářové 

 

“The Importance of Being Sage: Religious and Philosophical Aspects 

in J.D. Salinger’s Glass Stories” 

 

 Jako cíl své bakalářské práce si Kristýna Kolářová zvolila plodné a vzhledem 

k okolnostem vzniku i překvapivě aktuální a zároveň neotřelé téma náboženských a 

filosofických aspektů v povídkovém díle J.D. Salingera věnovaném fiktivní rodině 

Glassových a to jmenovitě “A Perfect Day for Bananafish” (1948), “Uncle Wiggily in 

Connecticut” (1948), “Down at the Dinghy” (1949), “Franny” (1955), “Raise High the Roof 

Beam, Carpenters” (1955), “Zooey” (1957), “Seymour: An Introduction” (1959) a “Hapworth 

16, 1924” (1965). Práce se soustřeďuje na zkoumání těchto témat na půdorysu  

autobiografických prvků příznačných pro tvorbu J.D. Salingera. Zejména s přihlédnutím 

k těmto faktorům zamýšlí autorka osvětlit motiv sebevraždy jedné z hlavních postav, 

Seymoura Glasse. V úvodu své práce Kristýna Kolářová poukazuje na důležitost Salingerovy 

smrti, která ještě zesílila téměř neutuchající zájem o jeho tvorbu, který autor sám přiživil 

svým předčasným a kompletním stažením z literární scény v roce 1965, způsobeným zejména 

naprostým znechucením nad chováním vydavatelů, kteří ignorovali autorovu vůli a nakládali 

svévolně s jeho dílem, vyhýbání se a zesměšňováním zájmu veřejnosti a zejména té odborné a 

následně taktéž založením literárního fondu, který má zaručit postupné vydávání děl, která se 

opět věnují rodině Glassových (konkrétně se jedná o pět dalších povídek a rodinou kroniku).  

Bakalářská práce se tradičním způsobem dělí na část teoretickou, kde autorka 

představuje ve stručnosti ve spojitosti s prominencí autobiografických rysů v díle J.D. 

Salingera jeho osobnost a tvorbu. Mimo něj jsou představeny i jednotlivé příběhy postav 

rodiny Glassových, tak jak se objevují napříč jednotlivými povídkami a novelami a nastíněny 

jsou i principy doktrín Zen Buddhismu a Advaita Vedanta. V kapitole věnované základům 

Zen Buddhismu vyzdvihuje autorka především jeho praktické zaměření na spirituální dimenzi 

každodenního života a zejména prožitky, jež musí být tak intenzivní a přímé, že je není 

možno uchopit ani slovy, čímž by podle principů tohoto učení již vznikl značný odstup. 

Naproti tomu učení Advaita Vedanta zdůrazňuje sílu božství v jeho nesčetných proměnách, 

jež se ukazuje i v pojetí převtělování, sílu osvícení a stejně jako Zen Buddhismus zdůrazňuje 

roli harmonické koexistence náboženství, jež všechna vedou k jediné pravdě. 



 Praktická, analytická část pracuje s výše zmíněnými povídkami a novelami, ve kterých 

rodina Glassových figuruje a dále aplikuje poznatky z části teoretické na studie postav dětí: 

nejstaršího  Seymoura a Buddyho a nejmladší Franny a Zooey. Ty zamýšlí starší sourozenci 

vzdělávat právě podle principů Zen Buddhismu a Advaita Vedanta, kde je důraz kladen na 

zvídavost (cílem je být vědoucí, nikoliv znalý), prožitky a poznání, které mají předcházet 

záměrné edukaci. Znechucení, které projevují hlavní postavy při setkání s okolním světem, 

velice často intelektuály či akademiky posedlými zdáním, jež jsou představiteli 

pseudointelektuální a pseudospirituální dimenze světa, odráží Salingerův přístup a stávají se 

přímou i nepřímou kritiku americké společnosti padesátých let, jejíž duchovní vyprázdněnost 

a příklon ke konzumerismu se dostávají do ostrého kontrastu s těsným spojením jednotlivých 

postav s  náboženskými a filosofickými koncepty. Kristýna Kolářová v tomto bodě 

zdůrazňuje paradoxní, pokrytecký a samoúčelný růst role víry, zejména judaismu a 

křesťanství, jež měly odlišit USA padesátých let od oficiální ideologie Sovětského svazu, 

zároveň však obohatily vnímavější jedince či  autory jako Christopher Isherwood, Aldous 

Huxley, či J.D. Salinger o míšení jednotlivých spirituálních tradic. Svět, který postavy 

Seymoura, Buddyho a následně i Franny a Zooey obývají se však nakonec stává místem 

setkání s absurditou, jež se odráží v Seymourově sebevraždě. Je to především zkoumání jeho 

života a smrti tvoří jádro bakalářské práce Kristýny Kolářové. V prvé řadě autorka poukazuje 

na fakt, že složit dohromady mozaiku jeho života ze střípků ostatních povídek je značně 

náročné. Za velice zdařilý lze označit autorkou zvolený přístup zkoumání Seymourovy smrti 

při ne/zahrnutí informací z povídek mimo “A Perfect Day for Bananafish” (1948): pokud je 

vzat v úvahu chronologický rámec vzniku povídek, z nichž je “A Perfect Day for Bananafish” 

první, čtenáři pravděpodobně chápali a budou chápat příčinu Seymourovy sebevraždy jako 

následek válečného nasazení. Pokud vezme čtenář v úvahu všechny povídky a zahrne i 

principy východních náboženství, dojde k závěru, že předčasný, dobrovolný odchod ze světa, 

který si postava Seymoura předpověděla coby dítě, může být výsledkem snahy vyvázat se 

z řetězu neutěšených tužeb, konzumerismu či projevem svatosti. Postava Seymoura a jí 

zvolený odchod ze světa je tak dle Kristýny Kolářové dalším připomenutím zásadní role 

spirituality v lidském životě.  

Po stránce jazykové a stylistické není bakalářské práci Kristýny Kolářové téměř co 

vytknout, místy autorka bakalářské práce značně přesahuje nároky kladené na takový typ 

práce. Téma zpracovává věcně, s přehledem, erudicí, nadšením a elegancí. Co se týče práce se 

zdroji, je třeba ocenit jejich různorodost (která se odráží i v koncepci rejstříku použité 

literatury, jež by měl být jasněji a přehledněji strukturovaný, minimálně oddělením 



elektronických od knižních zdrojů), pečlivé nastudování a též patrné nadšení, které autorku 

vedlo k tomu opatřit seznam literatury podkapitolou o literatuře doporučené. Zejména 

v oddílu teoretické část věnované východním náboženství snad až příliš extenzivně pracuje 

s citacemi, což je ale ve výsledku s přihlédnutím k zpracovávané tematice zcela pochopitelné. 

Je třeba vyzdvihnout i strukturu samotné práce, jež je jasně, přehledně a zejména logicky 

členěna. Mimo promyšlenou strukturu je nezbytné poukázat i na šíři záběru práce a její 

zpracování, které je přiměřené a přizpůsobené rozsahu bakalářské práce, byť by jistě vydala 

minimálně na zpracování práce diplomové. 

Při obhajobě se Kristýna Kolářová zaměří na následující otázky: 

 

1) Co bylo autorčinou motivací ke zvolení daného tématu?  

2) Co stálo za výběrem konkrétních literárních děl? Jedná se u “Franny” (1955), “Raise High 

the Roof Beam, Carpenters” (1955), “Zooey” (1957), “Seymour: An Introduction” (1959) 

skutečně o povídky?  

3) Mohla by autorka objasnit své tvrzení “ ..., Salinger started creating his new fictional 

family with nearly narcissistic manner.”(str.1) 

4) Autorka opakovaně poukazuje na fakt, že J.D. Salinger stejně jako mnoho dalších hledal 

v době po přestálých hrůzách  druhé světové  války a následném boomu konzumerismu 

padesátých let dvacátého století spirituální útočiště ve východních náboženských učeních a to 

konkrétně Zen Buddhismu a Advaita Vedanta. Do jaké míry byl ovlivněn judaismem? Do 

jaké míry aplikoval principy ohledně náboženské tolerance Advaita Vedanta na svou tvorbu a 

případně i víru? 

5) Mohla by autorka blíže objasnit vyjádření, týkající se Seymourova života a smrti ze str.26: 

“However, it is still highly problematic unless one is so open-minded and disengages 

themselves from narrow-minded thinking in order to believe absolutely everything what has 

been written about Seymour.” 

6) Mohla by autorka blíže vysvětlit, po případě ilustrovat ukázkou  textu své tvrzení: “To his 

siblings Seymour stands as a kind of Christ. ”  

Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  

V Praze 17.7. 2014  
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PhDr. Tereza Topolovská 

          oponent práce 


