
Posudek bakalářské práce 

Martiny Foktové: „Odraz díla Franze Kafky v tvorbě Villyho Sørensena“ 

 

Martina Foktová ve své práci rozebírá ty povídky dánského spisovatele Villyho Sørensena, v nichž 

autor vědomě odkazuje k tvorbě Franze Kafky. Provázanost absurdních a fantaskních Sørensenových 

povídek s Kafkovým dílem je v sekundární literatuře často proklamovaná, Foktová se rozhodla doložit 

ji v detailní práci s textem. Zejména ji zajímá, do jaké míry lze Sørensenovy povídky zařadit do žánru 

paraboly, jenž Kafka významně oživil. 

Autorka práce si stanovila jasné a dobře vymezené zadání, práce je přehledně strukturována a rozbor 

primárních textů svědčí o velmi dobrém pochopení zkoumaných textů. Svůj cíl autorka práce splnila, 

její bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ studentské práce. 

Má hlavní výtka patří zjednodušujícímu vymezení termínu parabola a jeho poměrně mechanické 

aplikaci na primární texty a dále nepříliš jasnému rozlišení mezi parabolou a přirovnáním. Opatrněji 

měla autorka nakládat s termínem parabola a podobenství – autorka práce místy oba termíny vnímá 

jako dva rozličné žánry („Typické znaky paraboly a podobenství nastínil teolog Adolf Jülicher.“ Str. 

17), jindy je používá synonymně („Parabola je nepříliš rozsáhlý literární žánr označovaný též jako 

podobenství.“ Str. 16). V této oblasti skutečně panuje pojmové zmatení, nicméně autorka práce se 

vůči němu měla explicitně vymezit. Očekávám, že se této otázky dotkne při obhajobě své práce. 

Druhým zásadním nedostatkem práce je absence sekundárních pramenů rozebírajících Kafkovu 

parabolickou tvorbou. Jejich využití by přitom významně osvětlilo i povahu Sørensenových parabol 

(namátkou uveďme přelomové interpretace Waltera Benjamina, studie Gily Safran Navehové: Biblical 

Parables and Their Modern Re-Creations. From „Apples of Gold“ to „Imperial Messages“ nebo 

monografii Heinze Politzera Franz Kafka: Parable and Paradox). Na druhou stranu má tak autorka 

v takto krátké práci větší prostor pro vlastní interpretaci zvolených povídek-parabol a zde předvádí 

velkou míru invence a erudice. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou. 

 

 

 

V Praze, 2. 9. 2016 

 

Helena Březinová 


