
Posudek oponenta magisterské diplomové práce 

 

Autor práce: Bc. Pamela Therese Effangová 

Název práce: Postava šlechtice ve vybraných dílech polské literatury 

v komparativní perspektivě 

Rok: 2019 

Oponent práce: Doc. Simona Kolmanová 

 

 

1. Formulace cílů a jejich naplnění 

Diplomová práce si klade za cíl charakterizovat postavu polského šlechtice v několika 

stěžejních dílech polské literatury různých období a následně tyto charakteristiky vzájemně 

konfrontovat a porovnat. Stanovený cíl diplomová práce naplňuje. 

 

2. Klady práce 

Autorka v úvodu práce vysvětluje, proč si dané téma vybrala. Oceňuji její snahu o určitou 

kreativitu a zprostředkování nových poznatků českému čtenáři. Diplomantka se i z těchto 

důvodů snažila v úvodní části práce nastínit širší historický, kulturní i literární kontext všech 

tří období, tedy baroka, romantismu a pozitivismu, což považuji za důležité a přínosné. 

V další části práce přistupuje k analýze vybraného díla daného období, Je si vědoma, že se na 

základě tří stěžejních děl jedná pouze o sondu do této problematiky, v tomto duchu také 

formuluje výsledky svého výzkumu.  

 

3. Nedostatky práce 

Navzdory jasně stanovému uspořádání jednotlivých podkapitol a jednotnému postupu v 

analytické části působí tyto texty chaoticky, u větších celků chybí dostatečná koherence např. 

formou odkazů. Na textu je patrná uspěchanost, poměrně častým jevem je stylistická 

rozkolísanost a bohužel i gramatické chyby, zejména shoda podmětu s přísudkem. 

U charakteristiky postavy šlechtice se autorka věnuje především vnějším (oblečení) a vnitřním 

(povahové rysy) znakům. Podle mého názoru by bylo přínosné zmínit také styl a způsob jejich 

jazykového projevu – jakým způsobem doplňuje v intencích daného žánru charakter a 

vykreslení postavy. 

 

4. Otázky doporučené k rozpravě při obhajobě 

1. Objevuje se postava polského šlechtice i v dílech 20. a 21. století? Jakou roli hraje 

v polské literatuře těchto období „starší“ národní minulost? 



2. Setkala jste se s vyobrazením postavy šlechtice v jiných středoevropských literaturách? 

3.  

 

5. Případné další vyjádření 

 

 

6. Celkové hodnocení a klasifikace 

a) Práce splňuje požadavky standardně kladené na diplomovou práci. 

b) Doporučuji práci k obhajobě. 

c) Navrhuji klasifikaci: velmi dobře  
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