
Posudek bakalářské práce  

Pojetí otroctví v románu Cecilia Valdésová aneb Andělský pahorek 

 

Michaela Trejbalová předložila ucelenou studii, jasně komponovanou a psanou se zaujetím. 

Nahlíží problém otroctví na Kubě prizmatem nejvýznačnějšího  kubánského románu 19. století 

Cecilia Valdésová. Silnou stránkou této práce je soustředěnost textu, dostatečná historická a 

sociologická informovanost a zejména bohatství velmi konkrétních aspektů těžkého života 

černých otroků, které autorka dokázala vyčíst z Villaverdeho románu. 

 Z hlediska daného tématu jsou kontextové kapitoly potřebné a přiměřeně zpracované; 

kromě historických informací o tamním otroctví si všímají postojů Villaverdeho v havanských 

diskusích o možnostech řešení tohoto naléhavého problému, který na Kubě, jež zůstávala 

španělskou kolonií, přetrvával (na rozdíl od většiny již nezávislých republik Hispánské 

Ameriky). Je cenné, že autorka vidí nejednoznačnost a vývoj Villaverdeho názoru, který 

dokládá sekundární literaturou. 

 Přímé vyjádření Villaverdeho názoru nalézá Michaela Trejbalová až v jeho románu, 

který chápe v tomto ohledu jako cenný zdroj informací. Zamýšlí se nad otázkou vydání románu 

Cecílie Valdésová, nabitého kritikou brutálního zacházení s otroky, relativně pozdě, kdy se na 

Kubě již schylovalo ke zrušení otroctví. 

 Stěžejní část práce sleduje motivy otroctví v daném románu, a to v celé škále nelidského 

zacházení  a utrpení řady postav z obou společenských vrstev, otroků samých a jejich bílých 

pánů, kteří patří k hlavním postavám díla. Ve vyhraněném a asi nutně černobílém (i černo-

bílém) hodnocení ukazuje autorka přístup k černochům jako k věcem, jejich strádání, útěky, 

sebevraždy, a na druhé straně bezcitnost, lhostejnost, případně soucit příslušníků otrokářské 

vrstvy. Rozmanitěji odstíněné a tím zvláště zajímavé jsou kapitoly věnované rodinným 

vztahům a fenoménu míšeneckého „bělení“ (blanqueamiento). Právě rozehrání celé škály 

těchto motivů v osudech postav, dobře doložených citáty, patří k přínosu této bakalářské práce. 

 Problém však vidím v tom, že je v ní literární dílo čteno pouze jako ilustrace 

společenských poměrů a problémů. Takováto sociologická četba krásné literatury je možná a 

dnes i frekventovaná, přece by však filolog měl přihlédnout k literárnosti díla, a to i u takto 

zadaného tématu. Příliš tomu nečiní zadost jednostránková kapitolka „Literární zařazení 

románu“, nejkratší a nejslabší v této bakalářské práci. Vzhledem k tomuto nedostatku 

nenavrhuji nejlepší ohodnocení a ponechávám otevřené jeho vyjasnění při obhajobě. 

 Zároveň ovšem oceňuji plně zvládnutou práci s odbornou literaturou a pěkný jazyk 

práce, se zažitou terminologií. 

 Doporučuji bakalářskou práci Michaely Trejbalové k obhajobě a navrhuji, aby byla 

hodnocena jako velmi dobrá. 

 

                        Anna Housková 

          oponentka 
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