
Posudek na diplomovou práci Bc. Vojtěcha Klimta 

 

“Slave narratives as a variation on motivational self-help books” 

 

 Jako cíl své diplomové práce si Bc.Vojtěch Klimt zvolil nevšední a značně osobité 

téma zkoumání kontinuity mezi tradičním motivačním textem osvícenství, Way to Wealth 

Benjamina Franklina a dvou představitelů tzv. “slave narratives” čili příběhy uprchlých 

otroků Fredericka Douglasse a Olaudaha Equiana. Volbu tématu autor zdůvodňuje dílem 

svou osobní motivací a dílem návazností na bakalářskou práci, v níž se zabýval překladem 

a analýzou autobiografie Fredericka Douglasse. Diplomant se ve své práci koncentruje 

zejména na styčné body, které lze vysledovat mezi strukturou, obsahem zobecněným 

poselstvím díla Benjamina Franklina “ Way to Wealth” a díly uprchlých otroků Narrative 

of the Life of Frederick Douglas, an American Slave. Written by Himself (1845) a The 

Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, Or Gustavus Vassa, The African. 

Written by Himself (1789). Výběr děl zdůvodňuje jejich časovým odstupem a kromě 

podobností poukazuje i na posun v pojetí žánru a rovněž postavení otroků,co se “slave 

narratives” týče. Cílem je dokázat poměrně jednoznačnou myšlenku a to, že  ony 

autobiografie uprchlých otroků jsou samy o sobě jakýmisi motivačními “self-help” 

příručkami a že navzdory časovému rozdílu lze vysledovat výrazné jednotící prvky až 

archetypální kvality a to z hlediska obsahu, ale zároveň i struktury, jež se koncentruje 

zejména na prvky sebezdokonalování, ať už v materiální či spirituální rovině, což se, 

částečně pod vlivem doby vzniku, odráží i v pojetí člověka jako svobodného občana.  

Bc. Vojtěch Klimt svou diplomovou práci tradičním způsobem otevírá částí teoretickou, 

kde podává stručný nástin historie a vývoje vyprávění uprchlých otroků “slave narratives”, 

kde konstatuje jejich zásadní roli při konstituování americké společnosti a kultury, tradice 

motivačních příruček či “self-help books” v americkém kontextu a představuje krátce všechna 

tři pojednávaná díla. Praktickou část, jež je hlavním těžištěm celé práce, diplomant, jak 

předznamenává už v úvodu své práce, směřuje zejména na analogie mezi jednotlivými díly. 

Jako jejich styčné body pak stanovuje ekonomické, materiální, spirituální a intelektuální 

povznesení či pozvednutí, dále způsob pojetí náboženských témat a rétoriky a spojení 

sebezdokonalování s celospolečenským dopadem. Velice zdařilá je kapitola věnovaná 

komparaci motivu náboženské konverze, ryze americkému literárnímu žánru typickému 

zejména pro Puritány, se třemi studovanými texty, kde autor poukazuje na výraznou formální 



i obsahovou integritu a dochází ke konstatování, které odkazuje na přesvědčení vyslovené 

v díle Olaudaha Equiana “The key element for rising to the top and prosperity lies in pious 

activity and moral integrity.” (str. 45). Cíle, k jejichž naplnění texty Franklina, Douglasse a 

Equiana vybízejí, jsou stejné, či podobné, co se poměrně zásadně liší, je forma. Zatímco 

v případě Benjamina Franklina se jedná o krátkou esej, či rozvedenou anekdotu, , která 

pracuje s fiktivními postavami, jak Vojtěch Klimt podotýká a v případě “slave narratives” se 

jedná o dlouhé, dobrodružné autobiografické příběhy. Mezi společné strukturální prvky “slave 

narratives” a “Way to Wealth” řadí diplomant zejména anekdoty a příběhy použité 

k vyjádření motivačního či odrazujícího aspektu, což ilustruje možná až příliš doslova – 

použitím, vzhledem k rozsahu práce, až neúměrného množství ukázek - v poslední kapitole 

praktické části.  

Všechny zmíněné kapitoly jsou zpracovány věcně, pečlivě a značně poutavě, diplomant 

téma zdařile vytěžuje, jeho analýza je značně plodná. Velice překvapivé v jinak celkově 

propojeném a promyšleném kontextu práce je diplomantovo možná vědomé, možná 

nevědomé vyhýbání studiu kontinuity, která je pro vyznění práce zcela určující. Pokud 

Vojtěch Klimt na straně 38 tvrdí, že Benjamin Franklin “was convinced that al people are 

good and capable of becoming better” je toto rčení možné vztáhnout in a masy otroků, žijící 

tehdy v USA? Jaký byl postoj Benjamina Franklina k otázce otroctví a jak se vyvíjel? Jakou 

kontinuitu lze vysledovat v tomto ohledu mezi “Way to Wealth” a “slave narratives”?  

Po stránce jazykové a stylistické se diplomová práce Bc. Vojtěcha Klimta odpovídá 

nárokům kladeným na tento typ práce. Místy se vyskytnou chyby, např. nedokonalá větná 

konstrukce str. 64 či překlep str. 21. Autor se s přihlédnutím ke zpracování takto náročného 

tématu vyjadřuje obratně, lehce a přesně a výsledek práce je tak poučnou i ponaučenou 

interpretací, který místy přesahuje hranice literaturní analýzy. Diplomová práce svým 

výběrem a prací se zdroji odráží své specifické zaměření, diplomant s výchozími texty pracuje 

erudovaně, pouze místy sklouzává k citacím delším, než odpovídá rozsahu vlastního textu. 

Nutné je vytknout nedodržení citační normy str. 5, 13, 14, 21, 36, 64, 38, 56 zejména při práci 

s titulem Franklinovy eseje “Way To Wealth” či Autobiography.  

 

Při obhajobě se Vojtěch Klimt zaměří na následující otázky: 

1) Do jaké míry lze vysledovat přímou kontinuitu mezi dnešními “self-help books” 

a “self-help texts”, které autor pojednává ve své práci? Mohl by autor uvést příklady? 

2) Mohl by autor ilustrovat a povysvětlit své tvrzení ze strany 64: “It could, in a limited 

fashion, work even with present readers. There is an affiliation between the self-improvement 



books of eighteenth century represented by The Way to Wealth by Benjamin Franklin and the 

slave narratives of both eighteenth-century and nineteenth-century origin, along with the 

influence of other literary genus and social and political phenomena. These would be the 

subject of a different research, however.”  

3) Jaký hlavní rozdíl spatřuje autor mezi “slave narrative” Olaudaha Equiana a Fredericka 

Douglasse vzhledem k odlišnosti prostředí, ve kterých žili a též časovému odstupu, v němž 

vznikly jejich práce? Lze vůbec nějaký výrazný rozdíl vysledovat? Hrají tyto odlišnosti roli?  

4) Diplomant na straně 19 tvrdí, že “Olaudah Equiano shows almost Protestant perseverance 

and endeavour in obtaining sufficient means towards buying his freedom.” Mohl by autor toto 

své trzení objasnit a případně ilustrovat příklady z textu? 

5) Autor diplomové práce na straně 37 poukazuje na “both of the slave authors use rich and 

sophisticated metaphors of freedom”, mohl by tyto metafory blíže popsat z hlediska jejich 

fungování v rámci zbytku textu? 

 

 

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

s výslednou známkou závislou na průběhu obhajoby.  

V Praze 24.7. 2014  

 

       ................................................... 

PhDr. Tereza Topolovská 

          oponent práce 

 

 

 

 

 


