
V disertační práci ,~Subvertjng Scotland: Cultural Identities in ContemporaI)' Scottish 

Fiction" kandidátka probírá možnosti vyjádření kulturních identit v současné skotské 

literatuie. 
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TT rl ' . "" '.' ," l' , 1 di 1.: \1' , 1.: " 1 I '-' VO~ prace jasne "\'yme7 uje teHm a teoretlCKe vycno ... s .. ~o. I prvnl ~cap'lto-e ..Jiving 

Dua/ities, tvořící spolu s druhou kapitolou Stea/ing the BabJ' první~ obecněji zaměřenou část 

disertace" autorka nastínila a zevrubně prodiskutovala historické a kulturní procesy od 18. 

století, které vedly k současnému stavu literatury ve Skotsku. V tomto rámci podala rovněž 

podrobný přehled jejich reflexe ve skotské odborné literatuře. Další čtyři kapitoly (Waitingfar 

Godot in Glasgo14'; Beauty, Beasts and Dragons~ The World o.fthe Reversed~ Female VOice), 

tvoříCÍ druhou část disertace, jsou věnovány podrobnému rozboru klíčových děl čtyř vhodně 

volených reprezentativních představitelů a představitelek současné skotské prózy (James 

Kclman, Alasdair Gray, lan Banks a Janice GaI1oway/ová/). Rovněž zde autorka při analýze 

textů a fonnulování svých závěrů vhodně ZUŽitkovala příslušnou sekundární literatu..ru. 

Přínos práce vidím v několika oblastech: spojuje literárněvědnou metodologii s 

metodologií kulturních studií a podává jak pohled na současnou skotskou prÓZl.l, tak jejím 

prostřednictvím na současnou prudce se vyvíjející skotskou společnost. Disertace má solidní 

teoretické východisko (fonnulované v kapitole 5::tealing the Bab.y) založené na nejnovější 

odborné literatuře (S, Hall.. M. Bachtin .. R. Anderson .. H, Rhabha .. J. Derrida .. M. Foucalt. Z . . ,"" .... ." ,,' .' .... 

Bauman); i když některé 7 těchto autorů necitllje kandidátka přímo z j~iich pracÍ, ale z další 

sekundární literatury. 

Autorka dobře rozvrhla práci do navazujících a vzájemně· propojených částí~ 

prostudovala a využila přiměřené a odpovídající množství relevantní primární a sekundární 

I , h " F d. k nkr' , h b o '" k ' h '" r ' '" "'d' h' "lr.r', lteratury sa __ ajlCI o _ o etnlc _ roz_ oru az __ praclm 0_ ecne _lterameve nym:; llstonC~ym a 

sociologickým. Z formálního hlediska má práce odpovídající rozsah (150 stran)~ příslušný 

odborný aparát standardní formální uspořádání a velmi pečlivou a přehlednou grafickou 

úpravu. Je psána anglicky a její jazyk a styl jsou na odpovídající úrovni, najdeme jen drobné 

chyby v interpunkci~ užití členů či předložek a překlepy (srov. např. str: 13-15). 

Závěrem lze konstatovat~ že studie dodržela SVl.lj definovaný úkol. Disertace je 

v , dr'" hl d v' , dh r r . r hod ,. ci I· r hl r us Dora ana Dre .Lene"] cltovana o .... oma ~lteratura le recentnl a 1,._. _notna"j le....ulot lve pro..,~emy 
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jsou uceleně diskutovány v příslušných kapitolách, výklad je uspořádaný a plynulý. i\utorčiny 

závěry isou Dodložené argumenty a nřesvědčivé. SvÝm shrnujícím výklafiem historického a 
.,;_ t, ~ _c i... _" -! _ 

literárního procesu v první č~sti a podrobnÝlni rozhory v druhé části kandidátka prokázala své 



schopnosti v několika podstatných· rovinách vědecké práce - podala citlivý rozbor a kritické 

zhodnocení celé řady konkrétních literárních děl v historick)7ch, literárních a společenských 

souvislostech jejich vzniku, vzala v úvahu jeJich interpretace v odborné literatuře a prokázala 

odpovídající širší znalosti literárněvědné metodologie a metodologie kulturních studií. 

Předložená disertace směřuje n~jen k hlubšímu poznáni studovaných autorů a jejich poetiky, 

ale zároveň k obecněji platným poznatkům týkajícím se situace v současné skotské 

společnost. 

Po obsahové a formální stránce předložená disertace splňuje požadavky kladené na 

doktorskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 
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