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Předložená bakalářská práce Obraz postavení ženy a muže v albánské literatuře na začátku 20.
století si klade za cíl postihnout podobnost a odlišnost zobrazení ženy a muže v románech Sikur
të isha djalë Haki Stërmilliho a Pse?! Sterjo Spasseho. Je namístě ocenit snahu vybrat si téma
v českém prostředí dosud nezpracované, jež s ohledem na množství dostupné sekundární
literatury nabízí potenciál k zajímavým interpretacím, nicméně autorka se rozhodla vydat jinou
cestou a předkládá spíše sumarizační text postavený na exkurzu do literárně-společenskohistorického vývoje albánského kulturního prostoru a biografismu.
V úvodu avizuje rozdělení na dvě kapitoly, již zmíněný historický vývoj albánské literatury
a komparativní rozbor obrazu muže ženy, avšak práce je rozdělena do tří kapitol. Po první
kapitole věnované Albánské literatuře, následuje druhá biografická kapitola o obou autorech
a jejich tvorbě, v níž také shrnuje děj analyzovaných románů a teprve ve třetí části se pokouší
o komparativní analýzu postav. Je zarážející, že autorka šířeji nezdůvodňuje výběr autorů
a případná pozitiva a limity této volby. Jakkoliv se struktura práce jeví jako logická, zcela chybí
jakékoliv teoretické pojmy a koncepty z oblasti literární vědy. Pokud jsou tituly uvedené v sekci
„Seznam použité literatury“ základními teoretickými východisky, pak nezbývá než konstatovat,
že tento výběr pro literárněvědnou práci není dostačující a analytická část textu se jeví v tomto
světle problematicky. Autorka využívá dostatečný počet zdrojů v albánštině, češtině
a angličtině, plus po jednom titulu v němčině a italštině (celkem 31 položek), ale jedná se téměř
výlučně o knihy historické (25 položek) a přehledové práce o albánské literatuře (4 položky) či
biografie autorů (2 položky), namísto titulů k teorii literatury či kulturologickým studiím. Navíc
se žádná z nich nevěnuje problematice genderu, jak by se dalo z tématu očekávat.
Práce je v první kapitole spíše úvodem do historického přehledu a dějin albánské
literatury od 16. století, což lze považovat za přijatelný postup v bakalářské práci, nicméně je
škoda, že je se autorka nesoustředila na éru obou autorů a jejich opakovaně zmiňovaný
modernismus. Je otázkou k diskusi, neplní-li v předkládané podobě spíše funkci jakési obecné
vložky, navíc s ohledem na téma práce poněkud redundantní (viz exkurzy o Arbereších na s. 8).

Na poměry filologického oboru práce obsahuje celou řadu překlepů a chyb z nedbalosti,
nemluvě o stylisticky neobratných parafrázích, které by se jistě daly při podrobnějším kritickém
čtení redukovat. Zejména v podkapitole 1.3 je zjevná stylistická nevytříbenost, formulace jsou
plné klišé či ideologicky zatížené: „ Autoři píšou o zbídačené situaci a vykořisťování obyvatel,
o nerovnoprávnosti ve společnosti, o velké bídě, která sužuje lid vůli Zogovu režimu. Vyjadřují
tak spontánní protest proti útisku a vykořisťování obyvatelstva.“. (s. 13-14), místy až nechtěně
humorné: „Jeho poezie a próza jsou plné ženských osobností, často nešťastných prostitutek, /…/
Jsou to vodnaté oči a červené rty, které jsou v básních popsány, jiné části těla ale ne. V
Migjeniho básních se vznáší vášeň a chtíč. (s. 15). Dále se objevují faktografické či zobecňující
nepřesnosti vyžadující drobný korektiv, namátkou splývání pojmu erotika a intimita či
nepochopení specifik předmoderních literárních žánrů apod. U mnohých pasáží je problém
s citační normou, resp. je obtížné rozeznat, jedná-li se o citaci či parafrázi.
Omezená bibliografická základna se projevuje zejména ve druhé kapitole, resp.
podkapitole 2.1, kde je zjevný sklon k intepretaci Spasseho tvorby jako obrazu jeho biografie
(s. 18), navíc není vždy zcela jasné, co je autorčinou vlastní interpretací a co je převzato
z literatury. Domnívám se, že když už je životopisným faktům věnována samostatná kapitola,
bylo by vhodnější rozvést ta fakta, která lze chápat jako zdroj inspirace a vyvarovat se obecných
tvrzení typu: „Pro jednoduchý styl socialistického realismu byl Schopenhauerův přístup
nepatřičný.“ (s. 21) bez toho aniž by bylo specifikováno, o jaký přístup se vlastně jedná. Mám
také dvě formální připomínky. Zaprvé je třeba hlídat správné skloňování jmen autorů, tedy
„filozofická díla Nietzscheho“ namísto „filozofická díla Nietzsche“ (viz s. 18) a vyvarovat se
anglické transkripce ruských jmen, tedy správně Fjodor Michajlovič Dostojevskij nikoliv
Fjodor Dostojevski a Lev Nikolajvič Tolstoj ne Lev Tolstoi (viz s. 17). Zadruhé věnovat
zvýšenou pozornost poznámkovému aparátu, užívání zkratek „c.d“. a neustálé opakování
„tamtéž“ (viz s. 22, kde je uvedeno 9x za sebou bez uvedení stránky, obdobně s. 23, 24 a 25)
působí nevhodně.
Analytická třetí kapitola dle autorčina tvrzení „nabízí mnoho výzkumných otázek“ (s.
28), ale je zjevné, že samotný rozbor se tak skládá z rozsáhlých citací románových textů a jejich
následné deskripce na úkor detailnějšího rozboru či konfrontace se sekundární literaturou.
Autorka interpretuje výlučně explicitní rovinu textu, tj. popisuje děj a opomíjí jakékoliv vnitrotextové struktury či specifika deníkového narativu. Směšuje pozici autora, vypravěče a hlavní
postavy viz kapitoly 3.1 (s. 28-29) a 3.2 (s. 31-32), mnohdy také proces vyprávění s

vyprávěným příběhem. Lze konstatovat, že zdařilejší jsou ty části, kde se opakovaně vyjadřuje
ke zobrazení postav a jejich rodinným vztahům, méně povedené jsou pasáže teoretizující (viz
úvaha o srozumitelností interpunkčních znamének v románu na s. 30). Celkově je přístup
k výkladu obecných jevů popisný a lze jej s největší pravděpodobně přičíst na vrub
nezkušenosti s tvorbou odborného textu většího rozsahu.
Je škoda, že autorka zcela rezignovala na podrobnější rozpracování svého zkoumání
v závěru práce, jak nadhodila v úvodu, nehodnotí k „čemu“ vlastně došla a zda naplnila cíle
vytyčené v úvodu, ale pouze konstatuje, že: „Moje hypotéza vyřčena v úvodu je v druhé části
práce vyvrácena.“ Zůstává otázkou, zda míní druhou či spíše třetí část práce a jedná-li se o
hypotézu o horším postavení žen či nějakou jinou. Nedočkáme se tak charakteristiky postavení
ženy a muže v albánské tradiční společnosti ani osvětlení opakovaně zmiňovaných starobylých
patriarchálních zákonů. Závěr je tak spíše jakýmsi výkřikem do tmy bez náznaku srovnání
jednotlivých aspektů rodovosti a jako shrnutí kvalifikační práce obstojí jen s velkými obtížemi.
Celkové hodnocení a klasifikace
Celkově lze ocenit přehlednost, informační hodnotu a snahu představit autory v českém
prostředí neznámé, autorka prokazuje schopnost pracovat se sekundární literaturou a
sumarizovat myšlenky, nicméně práce se potýká s celou řadou dílčích nedostatků. Výzkumný
záměr je formulován vágně, bez metodologického ukotvení a zjevná absence odpovídající
literatury má za následek jakousi nahodilost zkoumání literárního ztvárnění ženy a muže a
některé pasáže jsou spíše popularizační a nekorespondují s tématem práce, navíc jazyková
stránka je pouze přijatelná. Předložená bakalářská práce tedy v obecné rovině splňuje
požadavky kladené na tento typ prací a doporučuji ji k obhajobě, nicméně s ohledem na výše
zmíněné klady zápory navrhuji klasifikaci dobře (3), s možností zlepšení v průběhu obhajoby.
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