
Posudek diplomové práce Pavlíny Juračkové 

Jorge de Montemayor a Diana: pastýřský román nebo mystika? 

 

Diplomová práce Pavlíny Juračkové si klade za cíl přinést nové pojetí španělského díla z 16. 

století Sedm knih o Dianě, tradičně nahlíženého jako pastýřský román. Místo obvyklého 

žánrového pohledu, který omezil význam tohoto díla na intertextové souvislosti a otázku 

závislosti na Sannazarově pastýřském románu Arcadia, diplomantka chce jeho významy 

rozšířit volbou jiného metodologického přístupu, zapojujícího text do historického kontextu 

specifické španělské kultury. Už tím, že je založena na určitém literárněvědném problému, má 

promyšlenou hypotézu i prostředky k jejímu zkoumání, nabývá tato práce vědecké úrovně 

přesahující rovinu diplomové práce. Tím spíše, že se musela vyrovnat s širokým poznáním 

kulturní historie. Stanovený cíl se autorce podařilo naplnit a vskutku dospěla k novému, 

originálnímu výkladu Montemayorova díla, který je přínosem pro hispanistické bádání o tomto 

spisovateli. 

 Autorka se pro zkoumání literárního díla ve vazbě na duchovní situaci Španělska v 16. 

století dovolává nového historismu a komparatistického přístupu, i s odvoláním na  české práce 

a pojmy: „síť vztahů“  (M. Petříček), význam historismu zaměřeného na „kulturní paradigma“ 

určité epochy (V. Svatoň). Podařilo se jí neutápět se v historické faktografii, ale nahlížet  

kulturní epochu, s oporou v dobře vybrané odborné literatuře. To je nelehký úkol a další 

výrazná kvalita této diplomové práce. 

 Práce je promyšleně, jasně strukturována, po vymezení vlastní teze a metodologie 

s nadhledem shrnuje  dosavadní bádání o Montemayorově díle. Kapitola o dobovém kontextu, 

pro zvolený přístup zásadní, je dobře rozvržena, nesnaží o „komplexnost“, ale o poznání 

pertinetních rysů „kulturního paradigmatu“ v mnohokulturním Španělsku, s dějinnými 

následky koexistence křesťanství, islámu a židovství pro problém tzv. nových křesťanů a 

následně pro roli inkvizice a cenzury. Všechny souvislosti autorka nevidí jako vnější řady, ale 

nahlíží jejich smysl pro španělskou duchovní situaci, která má klíčový význam pro vlastní 

interpretaci Montemayorova díla. V tomto kontextu a v kontextu Montemayorova přechozího 

díla přesvědčivě vykládá Sedm knih o Dianě jako využití pastorální formy pro duchovní téma 

cesty víry. Zároveň se autorka dotýká také „sítě vztahů“ (dal by se zvážit i termín „literární 

pole“) s díly Cervantese a dalších spisovatelů španělského Zlatého věku. 

Vzhledem k pojetí práce bylo neobyčejně důležité studium široké odborné literatury. 

Pavlína Juračková zvládla prostudovat a adekvátně do své práce zapojit mimořádně bohatou 

bibliografii. Je přitom zajímavé, že pracuje nejen s knižními pracemi, ale často i s články, které 



bývají nápadité a jen zdánlivě dílčí (např. Bataillonův článek „Melancholie renesanční, nebo 

melancholie židovská?“). Možná přesto mohla sáhnout i k rozsáhlým Alborgovým dějinám 

španělské literatury, k pasáži o specifičnosti španělské renesance. 

 Z jazykového hlediska je práce po všech stránkách profesionální. Přesnost formulací 

přispívá k přesvědčivosti celého výkladu. 

Práce Pavlíny Juračkové splňuje a přesahuje nároky kladené na diplomovou práci, dala 

by se doporučit i jako práce rigorózní. Doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě a navrhuji 

hodnotit ji jako výbornou. 
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