
Posudek na diplomovou práci Hany Dušákové "Japanese Amcrican Experience in the 
Works of Nisei Authors": 

Hlavním cílem diplomové práce Hany Dušákové je zmapovat oblast japanoamerické 
literatury. K tomuto úkolu přistupuje obecně teoreticky, historicky i prakticky. Vzhledem 
k šíři takovéhoto tématu, je diplomantka nutně selektivní. Věnuje se proto zejména 
základnímu faktu, který podle ní odlišuje japanoamerickou zkušenost od zkušenosti jiných 
imigrantů, a to kolektivní nucené internaci v letech 2.světové války. Vybírá si proto také 
druhou generaci japonských přistěhovalců (tzv. Nisei), protože právě literatura této generace 
je podle diplomantky vzhledem k prožité zkušenosti velmi silně spjata s vědomím rasové a 
kulturní identity, kterou byla a je nucena bolestně redefinovat. 

Diplomová práce se dělí do několika víceméně rovnocenných částí, které jsou velmi 
dobře logicky strukturované. Počáteční část uvádí "kulturní a historické reálie" (s.132). Další 
tvoří jakýsi obecný úvod do studia tzv. menšinových literatur, který se posléze konkretizuje 
v části věnované specifickým dílům. Jako zástupce si vybrala pět prozaických děl od pěti 
ruzných autorů. Ne vždy se všechna vybraná díla věnují problematice internace. U obhajob 
bych uvítala, kdyby diplomantka mohla více osvětlit kritéria volby analyzovaných děl. Toto 
vysvětlení v práci postrádám. (A také: Došlo by při volbě jiných děl, event. autoru, 
k významné proměně dosažených závěru?) 

Je nutné hned v úvodu říci, že diplomantka svůj vytčený cíl ("overview") bezesporu 
více než uspokojivě splnila a velice jasně vybranou problematiku osvětlila, přičemž si 
zachovala i objektivní a kritický odstup. Díky své erudici přináší v diplomové práci mnoho 
zajímavých poznatků. Práce je sice převážně explikačního a popisného charakteru, historický 
kontext (který zabírá velmi značnou část diplomové práce) je však opravdu funkční. Ale 
diplomantka se nevyhýbá ani samostatné interpretaci a dokazuje i svou schopnost 
interpretovat a kriticky číst literární texty. Drobné výhrady mám jen k využití kapitol 
věnovaných teoretičtějším otázkám. Zde by byla žádoucí poněkud produktivnější apropriace 
teoretických nástinů, které stále působí jako trochu křečovité vsuvky. Ač je diplomantka 
částečně využívala i při interpretaci, toto využití by mohlo být o něco kreativnější. 

K diplomové práci mám dále již jen několik dotazů a poznámek. Nejedná se o zásadní 
kritické výhrady, spíše jen o žádost o doplňující vysvětlení: 

1. Jestliže je termín "Asian American" v práci charakterizován jako "generalized and 
racially loaded", "externally imposed", používaný zejména dominantní skupinou atd., 
je tedy nutně limitujícím nebo ne? První texty, které se japanoamerické literatuře 
věnovaly, ji kontextualizovaly právě v rámci těchto kulturních zkušeností. Mohla by 
diplomantka zauvažovat o smyslu a platnosti této terminologie? Vždyť sama s ním 
pracuje (viz např. na s.53). Je to tedy stále "užitečná" kategorie? Někteří teoretici 
s touto kategorií také pracují produktivně (viz Cynthia Wong, s. 41). A také: Jak se 
dnes vyhraňují vůči Asian American sami japanoameričtí spisovatelé? 

2. V textu věnovaném sbírce povídek autora Toshio Mori ji přirovnává k dílu Sherwooda 
Andersona (viz. s.105). Zmiňuje titul práce a realistický charakter povídek. Mohla by 
toto srovnání ještě více rozvést? 

3. Na straně 63 diplomantka píše, že "Concerns ensuing from this shared experience are 
more or less present in the writing of all Nisei writers (unlike Sansei), although often 
rather in the form of underlying patterns that have to be unveiled." V závěru se 
diplomantka právě o shrnutí těchto "underlying patterns" pokouší. Spatřuje je zejména 
v tématice věnované identitám. U románů je tento závěr jasný, ale jaké společné prvky 
se objevují ještě při srovnání se sbírkami povídek? Mohla by dále obecně pouvažovat i 
o srovnání např. v oblasti mezigeneračních vztahů, vyprávěcích technik (!), využívání 
tradic japonské literatury a kultury, apod.? 



4. Práce je v zásadě napsána kultivovaným jazykem a velmi dobrou angličtinou. Snad jen 
o něco pečlivější korektury by opravdu byly žádoucí. Do finálního textu se tak dostaly 
takové chyby jako zapomenuté závorky na straně 13, chybějící velká písmena 
v podtitulu na s. 36, neobratné formulace typu ,.prvek, který je silně obohacuje jejich 
život" nebo "únik ze svazujícího rodinného prostředí řeší hledá ve vztahu ... (139). 
Zbrklost se také projevuje v psaní Monicy Sone (s.136) či na s.66 Okala místo Okada. 
Na s.128 se o sbírce povídek hovoří jako o ,.novel". Takovéto přepisy jsou na škodu 
jinak velmi kvalitně odvedené a odborně fundované práce. Pečlivější redakce textu by 
také mohla vést k revizi některých zbytečně obsáhlých pasáží, a tím i ke zkrácení této 
značně obsáhlé diplomové práce (např. poznámka pod čarou týkající se fenoménu 
"lssei wives" zabírá zbytečně více než půl stránky.) 

Závěrem však chci vysoce ocenit schopnost Hany Dušákové orientovat se ve velmi 
obtížné a obsáhlé problematice. Její diplomovou práci hodnotím jako zdařilý pokus 
zmapovat a osvětlit celou jednu literární oblast. Vážím si toho, že se odvážně pustila 
do (pro nás) nového pole americké literatury psané lidmi japonského původu. Ač 
vychází z tradičních teoretických modelů Saida a Bhabhy, přesto je její pohled na 
literaturu neotřelý a přesně postihuje vybranou problematiku. Doporučuji diplomovou 
práci k obhajobě s předběžným hodnocením v Ý bor n ě. 
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PhDr. Soňa Nováková, CSc., M.A. 
vedoucí diplomové práce 


