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Bakalářská práce Kláry Šmejkalové splňuje formální i obsahové náležitosti; v práci 

nechybí žádná z nezbytných součástí. Rozsahem 53 stran (44 stran bez obsahu, bibliografie a 

dalších formálních součástí) splňuje požadavky na bakalářskou práci. Práce je napsána 

v nizozemštině.  

Po formální stránce nemám žádné výhrady. Práce obsahuje všechny nezbytné kapitoly 

včetně Obsahu, Úvodu, teoretické části, analytické části, Závěru, Abstraktu v češtině, 

nizozemštině a angličtině, Klíčových slov a Bibliografie. Studentka si dobře osvojila formální 

zvyklosti při psaní odborných prací (dělení a číslování kapitol a podkapitol, vyznačování 

odkazů a citací, poznámkový aparát, bibliografie). Typograficky je práce na dobré úrovni, 

studentka například správně používá uvozovky pro citování či kurzívu pro vyznačování názvů 

děl. 

Po jazykové stránce je práce rovněž na slušné úrovni. Není sice bezchybná, ale celkově 

dosahuje očekávané úrovně absolventů bakalářského studia. Pravopisné či gramatické chyby, 

kterým se dalo zabránit důkladnějším pročtením či jazykovou korekturou, zásadně 

nekomplikují porozumění. Jedná se buďto o překlepy (např. „aapakken“ místo „aanpakken“, 
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s. 8; „wordt“ místo „woord“, s. 48) nebo gramatické chyby (např. „gezichtspunten aan“, „naar 

kenmerken aanwijzen“, s. 10). Co je však rozhodně politováníhodné, je fakt, že studentka 

bohužel neopravila všechny chyby, na které jsem ji v různých fázích upozorňovala v 

zasílaných souborech. V mnoha případech jsem tedy dělala zbytečnou práci. Stylisticky práce 

odpovídá odbornému textu, slovní zásoba i formulace jsou vhodně zvolené. 

 

Tématem práce jsou neslyšící postavy ve třech nizozemských dílech počátku 21. století. 

Studentka se zaměřila na aspekt „jinakosti“ tak, jak se s ním dnes již běžně pracuje v oblasti 

postkoloniálních a genderových studií. Metodologicky práce vychází ze dvou základních 

zdrojů. Na jedné straně jsou to poznatky o hluchotě v současném západním světě: studentka v 

úvodu definuje hluchotu z lékařského i kulturního hlediska, s tím, že vzhledem k povaze 

práce má smysl dále pracovat právě s hlediskem kulturním, tedy přístupem, v jehož rámci 

jsou neslyšící lidé vnímáni jako kulturní menšina s vlastním jazykem a dalšími náležitostmi. 

Na druhé straně studentka metodologicky čerpala z kulturně-literárních pojmů a přístupů, 

jakými jsou orientalismus (Said, Bhabha) a jinakost (Morrisonová, Meijerová). Ze 

studentčiných rešerší vyplynulo, a to zcela správně, že v oblasti nizozemské literární vědy se 

zatím nikdo podobnou problematikou, a sice zobrazováním neslyšících postav v románech či 

literární non-fikci, doposud detailněji nezabýval, a není proto ani vytvořen náležitý 

metodologický aparát. Studentka proto využila interpretační strategie využívané v 

postkoloniálních a genderových studiích, které pro svůj záměr musela mírně upravit. 

Korpus sestává se tří nizozemských děl: dvou románů a jedné autobiografie. Vedle 

neslyšících protagonistů je spojuje i doba vzniku. Volba korpusu je opodstatněná a vzhledem 

k rozsahu práce i dostatečně reprezentativní. 

V teoretické části práce studentka dává jasně najevo, že se zkušeně pohybuje jak v 

oblasti poznatků o světě neslyšících, tak v současné literární vědě, a je navíc schopna k nim 

přistupovat s náležitou kritičností i tvořivostí.  

V analytické části následuje zevrubný popis a rozbor všech tří vybraných děl, kde se 

studentka snaží prokázat, že zvolené nástroje přinášejí směrodatné poznatky i v oblasti, která 



                             
 
 

 
 
  Ústav germánských studií Oddělení nederlandistiky 

Ústav germánských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 
Tel.: (+420) 221 619 241  lucie.sedlackova@ff.cuni.cz http://germanic.ff.cuni.cz katerina.svitilova@ff.cuni.cz      

 

byla doposud neprobádaná. V Závěru se vrací k položené výzkumné otázce i podotázkám a 

jasně shrnuje výsledky svého bádání.   

V Závěru ještě postrádám zohlednění jednoho dle mě významného aspektu, a sice toho, 

že kniha Kolja A. Japina je historický román, a tudíž se na rozdíl od zbývajících dvou děl 

neodehrává v současnosti, nýbrž v 19. století, a ještě navíc v carském Rusku. Jakou roli pro 

(sebe)reprezentaci neslyšícícho protagonisty to mohlo sehrát? Nebylo by zde na místě také 

zohlednit diachronní hledisko, neboť přístup většinové společnosti k neslyšící menšině se 

během staletí určitě markantně vyvíjel. Roli také mohlo sehrát odlišné kulturní prostředí 

(Nizozemsko versus Rusko). Ačkoli studentka sama uvádí, že je nutné s tím počítat (s. 40), v 

analýze ani Závěru se tím explicitně nezabývá. 

V rámci obhajoby by studentka ještě také mohla vyhodnotit, do jaké míry byla zvolená 

metoda vhodná pro její výzkumnou otázku a zda se použitá metodologie dle jejího názoru dá 

využít ještě i v jiných oblastech jinakosti, případně jaká by navrhovala vylepšení. 

 

Klára Šmejkalová se ve své bakalářské práci rozhodla věnovat aktuálnímu a 

relevantnímu tématu, a zároveň na sebe vzala nelehký úkol vytvořit si odpovídající 

metodologický aparát. Jen po jazykové stránce by si práce zasloužila trochu více času a 

pozornosti: některé chyby byly opravdu zbytečné. Na této bakalářské práci pozitivně 

hodnotím volbu relevantního, komplexního tématu, samostatnost a osobní přístup, dobrý 

výběr zkoumaného korpusu i sekundárních zdrojů a analytické schopnosti. Práce může 

zároveň sloužit jako inspirace pro další začínající badatele, kteří by se chtěli věnovat 

reprezentaci různých (nejen etnických) menšin v literárních dílech. 

 

Tuto bakalářskou práci tímto doporučuji k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: výborně. 

 

Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. 

Praha, 4. června 2019 


