
Posudek bakalářské práce Elišky Zoubkové: 

 

 

„Otázka identity v románu Johana Borgena „Jeg“. 

 

 

 

Diplomandka si ve své bakalářské práci vytyčila náročný cíl, a to komplexní analýzu 

modernistického románu Johana Borgena „Jeg“. Borgenův románový experiment je totiž dílo 

mnohovrstevné a co do struktury i obsahově velmi náročně interpretovatelné. Román navíc 

nebyl přeložen do češtiny, dipomandka tudíž pracovala s norským originálem, a v praxi tak 

prokázala výbornou znalost studovaného jazyka. O té se lze přesvědčit v pasážích, jež sama 

přeložila, nicméně svědčí o ní i jednotlivé její interpretace, jelikož dokládají, že diplomandka 

v norštině rozumí i drobným jazykovým nuancím. To je u studentky bakalářského programu 

nutno patřičně vyzdvihnout. 

Stanovený cíl splnila Zoubková výborně. Bakalářská práce je komplexním a 

plausibilním rozborem díla, diplomandka v ní přesvědčivě interpretuje zejména ústřední 

románové téma, a to otázku nestability lidské identity, jejíž rozpolcenost a těkavost se odráží i 

ve vyprávěcí struktuře díla (zejména v kategorii vypravěč). Bakalářská práce dokládá, že její 

autorka spolehlivě ví, v čem spočívá umění literárního rozboru. Ke kladům práce patří i to, že 

se diplomandka ve své analýze nedrží jediné metody a pro osvětlení jednotlivých aspektů 

románu využívá různých teorií. Přínosná je zejména její diskuse Stanzelových termínů 

„vyprávějící já“ a „prožívající já“, k nimž pro přesnost přidává ještě já „jednající“ a 

„pozorující“ (kap. 3.1.2 „Vypravěč a perspektiva“). Diplomandka odkazuje ke klíčovým 

sekundárním pramenům, a prokazuje tak na bakalářskou práci velice dobrou obeznámenost 

s problematikou. Výčet kladů bych ráda uzavřela pochvalou diplomandčiných formulačních 

schopností; práce je napsána jasně a odpovídá standardům odborné češtiny. 

Jisté vady na kráse práce sice má, nicméně jde jen o menší stylistické prohřešky. 

Například na straně 11 referuje diplomandka děj románu v préteritu, což působí poněkud 

neuměle („Čtrnáctiletý Matias se jednoho léta rozhodl, že výzvu pokoří. V jeho životě to 

značilo přechod od dětství k dospělosti.“). Za překlady z norštiny jsem již diplomandku 

chválila, nicméně v budoucnu by si měla dát pozor na přílišnou doslovnost i drobné posuny 

ve významu, o obojím svědčí překlad sousloví „ulykkesskapende fantasi“ („fantazii 

představující si neštěstí“) na straně 16. Na straně 14 se čtenář bohužel poněkud ztrácí 

v diplomandčině výkladu různých „já“ v románu: „Zde se opět rozchází já projevující 

přirozenou vůli k autentickému životu a já, které skutečně jedná. (Pro přehlednost ho 

nenazývám jednajícím já, protože tím odkazuji spíš na já v přítomném ději I. a III. části 

románu, v nichž je už osobnost Matiase Roose ve svém vývoji dále a zaujímá jiný postoj.)“ 

Nicméně jak jsem již zmínila, jde jen o drobnosti. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 

 

 

 

 

 

V Praze, 1. 9. 2014     Mgr. Helena Březinová, Ph.D. 

 


