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 Autorka měla za úkol analyzovat téma identity v románu norského spisovatele Johana 

Borgena „Jeg“ (1959, „Já“). Jelikož jde o román vysoce experimentální, měla studentka 

pojednat i o tom, jak způsob vyprávění přispívá ke ztvárnění tématu. 

 Kromě úvodu, závěru a minikapitoly „Návaznost na Franze Kafku“ sestává práce ze 

dvou hlavních částí, kapitol 2 a 3. V první zmíněné kapitole se studentka zabývá spíše 

obsahovým rozborem dané problematiky, kdežto v kapitole 3 se zaměřuje na formální 

prostředky ztvárnění otázky identity. V kapitole 2 se čtenář seznámí s hlavní dějovou linií a 

různými aspekty rozpolcení identity hlavní postavy románu. Zároveň se čtenář obeznámí 

s výraznými motivy, které s otázkou identity v románu souvisejí. Ve třetí kapitole studentka 

analyzuje formální prostředky zobrazení zvoleného tématu, zejména kompozici a způsoby 

vyprávění, narativní perspektivu, stylizaci a symboliku. 

 Obě části práce považuji za celkově zdařilé. „Jeg“ je nesmírně složité modernistické 

dílo, v němž nelze téměř nic považovat za bernou minci. Román pojednává o otázce lidské 

identity obecně, ale zároveň ukazuje jeden konkrétní případ člověka, jehož identita není 

scelená. To, že se „já“ hlavní postavy v textu románu de facto rozpoltí na dvě, je jen jeden 

z mnoha aspektů celkové dezintegrace protagonistovy osobnosti. Román tak ukazuje lidskou 

identitu jako něco fragmentárního, něco, co nemá, a snad ani nemůže mít jasné kontury. 

Studentka se s tímto problémem vyrovnala velmi dobře. Například ke konstatování dějových 

fakt přistupuje s velkou opatrností a správně poukazuje na to, že v případě mnoha událostí či 

jevů v tomto románu si čtenář nemůže být jistý, zda je možné je brát jako fakta, nebo jde jen o 

výplody fantazie hlavní postavy. To ztěžuje nejen interpretaci, ale také analýzu vyprávěcí 

situace. Experimentální charakter vyprávění komplikuje či dokonce znemožňuje používání 

některých zavedených naratologických pojmů. Zcela s autorkou souhlasím, že například 

Stanzelovy termíny vyprávějící já a prožívající já mají v případě tohoto díla jen omezené 

použití (srov. např. s. 7 a 29-32). 

 K práci mám jen drobnější výhrady či připomínky. O podobnostech mezi „Jeg“ a 

Kafkovým románem Proces by rozhodně bylo možné říci mnohem více, než je uvedeno 

v rozsahem až příliš skrovné kapitole 4. Navíc se zdá, že tato část práce převážně vychází 



z toho, co o vztahu mezi těmito romány napsal Kjell Heggelund, studentka měla podle mého 

názoru věnovat více prostoru vlastním úvahám o podobnostech mezi oběma díly. 

 Přestože původní název románu v norštině je „Jeg“, tedy slovo Jeg je v uvozovkách, 

chápu, že z důvodu grafického zjednodušení se autorka rozhodla ve většině textu, konkrétně 

od Úvodu dále, uvádět název díla bez uvozovek. Myslím, že takovéto zjednodušení je – 

v případě takto nezvykle nazvaného literárního díla –  pro účely delšího odborného textu 

přípustné, tedy za předpokladu, že čtenář je na takovouto úpravu upozorněn. Studentka sice 

tento předpoklad naplní v Úvodu na s. 6, nicméně dle mého názoru nevysvětlí zcela 

uspokojivě funkci zmíněných uvozovek. Tvrdí, že „[u]vozovky v titulu románu mají své 

opodstatnění, neboť jimi autor zjevně odkazuje na téma identity [na to by stačilo zájmeno já 

bez uvozovek, ne?], jímž se dílo zabývá, respektive fakt, že v něm hlavní postava vypravuje 

sama o sobě“ (s. 6). Postrádám zde zmínku o tom, že titul „Jeg“ lze interpretovat jako název, 

který naznačuje, že román pojednává o člověku, jenž vlastně celistvé já postrádá, má nějakou 

identitu jen „v uvozovkách“, tj. v nepravém smyslu; významová platnost zájmena je pouze 

zdánlivá, nepřímá, tedy jako by výraz já byl jen pomocným pojmem, který vnitřní svět 

(chaos) jedince stejně nemůže postihnout. 

 Z hlediska formální úpravy je práce velmi dobře připravena, překlepů, chyb 

v interpunkci apod. je v textu minimálně. Práce je také napsána dobrou češtinou, i když 

v textu občas najdeme i nešikovné či nejasné formulace, viz např. „[…] až se čtenář občas 

ztrácí, jaký […]“ (s. 6) nebo „Mnohonásobnost vyprávění zde dosahuje třetího stupně“ (s. 29). 

 

 Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě a navzdory zmíněným 

drobným výhradám navrhuji známku „výborně“. 
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