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Diplomová práce Hany Dušákové se zabývá jedním z relativně nově studovaných 

témat současné severoamerické literatury, a sice tvorbou autorů reprezentujících 

historickou zkušenost a kulturu japonského etnika v Severní Americe. Hned v úvodu je 

třeba uznale konstatovat, že se jedná o práci mimořádně poučenou - a poučnou -

vycházející ze solidní znalosti nejen analyzovaných literárních textů, ale rovněž 

z důkladné znalosti historického kontextu, z něhož dané texty vycházejí, a stejně tak ze 

znalosti souvisejících estetických a literárních teorií. 

Práce je jasně, promyšleně a přehledně strukturována; v úvodu podává přesné a 

dostatečně specifické vymezení tématu, upozorňuje na relevantní okolnosti, jimiž se 

literární produkce autorů japonského původu odlišuje od tvorby jiných etnických a 

kulturních menšin Severní Ameriky, a stanovuje si odpovídající argumentační cíle. 

Vlastní analýze konkrétních literárních textů předchází poměrně dlouhý a 

podrobný historický přehled vysvětlující modely a dějinné okolnosti japonské imigrace 

do Spojených států: vzhledem k argumentaci práce a interdisciplinárnímu přístupu k 

jejímu řešení se tento úvod jeví jako logická a organická součást práce podporující 

předkládaná stanoviska. 

Za velmi cennou a kvalitně provedenou považuji následující část práce, v níž 

diplomantka uvádí základní teoretické postuláty, jež se zkoumané literární problematiky 

zásadním způsobem dotýkají; kromě teoretických prací, které se konkrétně zabývají 

tvorbou asijsko-amerických autorů (kterýžto termín diplomantka zároveň správně 

problematizuje), poukazuje především na teoretické práce Edwarda Saida a Homi 

Bhabhy a uvádí je do souvislosti s interpretací vybraných literárních textů. Současně 

se nevyhýbá upozornění na případné omezující působení mechanicky aplikované 

terminologie (například hned na straně 6 ve vztahu k pojmu "minority literature") a 



poukazuje na velmi aktuální otázku ,,imposed definitions" a "defining by delimitation" 

(na str. 40 a dále) jak v teorii, tak v konkrétní literámÍ praxi. 

Vlastní analýzy a interpretace literámích textů v posledních kapitolách práce jsou 

provedeny velmi kvalitně a prokazují značnou argumentační vyspělost a schopnost 

kvalifikovaného čtení materiálu. Mezi přednosti práce náleží rovněž úctyhodná 

formulační dovednost a celkově vysoká jazyková úroveň. 

Vzhledem k uvedeným okolnostem doporučuji diplomovou práci Hany Dušákové 

k obhajobě s navrženým hodnocením známkou VÝBORNĚ. 
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