
Posudek diplomové práce Hany Torresové 

Obraz Limy v díle Julia Ramóna Ribeyra 

U práce Hany Torresové je na prvním místě cenná samostatná volba tématu, jíž 

upozorňuje na výborného a u nás dosud neznámého peruánského prozaika. Celou prací 

prostupuje zaujetí jeho tvorbou a v podtextu i peruánskou zemí. 

Vstupní kontextové kapitoly jsou pojaty zeširoka: z hlediska stěžejního tématu 

diplomové práce jsou málo soustředěné - ovšem dokládají zájem o širší poznání peruánské 

kultury. Hana Torresová se snaží zmapovat neznámou oblast, jak v informacích o kontextu, 

tak při výkladu textiL 

Práce se sekundární literaturou je postačující. Šíře záběru v úvodních kapitolách vede 

nutně k závislosti na odborné literatuře, většinou k jednotlivému aspektu na jedné či dvou 

studiích. To platí i o kritických studiích přímo k Ribeyrovu dílu, kdy autorka spíše souzní 

s jedním pohledem, než aby se vyrovnávala s různými interpretacemi. Při takto zvoleném 

přístupu je důležité. že vybrala kvalitní odbornou literaturu. 

Oceňuji. že H. Torresová prostudovala i teoretické práce o literárním tématu města 

(Hodrová. Rovira) a že jednu z těchto koncepcí zvolila jako oporu pro vlastní přístup a 

rozvržení materiálu. Stěžejní část práce ,,Lima ve vybraných románech a povídkách J. R. 

Ribeyrá' je rozčleněna do tří podkapitol, v nichž je vedle dvou rovin rozlišených Rovirou

,rresto jako krajina:' a .,rresto jako divadld'- uvedena ještě kapitola nazvaná ,,život v Limě', 

zahrnující pohled na kolektivní aspekty způsobu bytí peruánské společnosti. Připojení tohoto 

hlediska mohlo být výslovně zdůvodněno, ovšem v každém případě je oprávněné a podstatné. 

Rozbor Ribeyrových textů se pokouší ,;zmapovat, jaké různé formy a způsoby používal 

k zobrazení Limy ve svém díle' (s. 32). Záměr zde není přesně formulován - výklad se 

zaměřuje poněkud jinak. na tematické zmapování. Autorka se do ponořila četby 

s porozuměním pro bohatství jednotlivých motivů a jejich variant. Spíše než o vlastní 

interpretaci Ribeyrova vidění světa jde o doložení zkoumaných dílčích témat a motivů 

výběrem citátů; výběr je přitom přesvědčivý a svědčí o citlivé četbě. Větší pozornost mohla 

být věnována stylu. který H. Torresová zmiňuje jen příležitostně. Tím více oceňuji kapitolku 

,lypické peruánské výrazy'. v níž odkrývá regionální zakotvení Ribeyrovy prózy i v jazykové 

rovině. 

Osobní znalost Peru a peruánské španělštiny autorce také umožnila zvládnout nelehké 

překlady z Ribeyrových děl. Dúsledné překládání velkého množství citátú je úkolem v této 

práci náročnějším než obvykle a autorka při něm prokázala dúkladnost a znalost reálií. 



Ojediněle jí unikl přesný význam slova (např. muro de nichos, lápidas na s. 47), větším 

problémem je místy závislost na španělské syntaxi (např. ,,zatímco šli směrem': s. 61, ,Ještě 

před oslavami státního svátku mžilo, když Ludo šel k Pirulovi, aby mu sděliľ~. s. 65). S 

občasnou syntaktickou nejistotou souvisí ve vlastním výkladu nedostatky v interpunkci; 

důsledněji měly být rovněž zredigovány potíže s deklinací španělských jmen, mj. v názvu 

práce. 

Ke konci diplomové práce Je zkoumané téma obohaceno krátkým srovnáním 

Ribeyrova pohledu s reflexí Limy v eseji Salazara Bondyho - zvláště dobrá je formulace 

v posledním odstavci (s. 67), kde dochází na styl a celkové vidění Peru u obou autorů. Stejně 

tak vyzrávají formulace v,,lávěrú', v němž autorka nejen shrnuje výsledky, ale dospívá k 

vlastnímu hodnocení Ribeyrova stylu a vidění světa. 

Diplomová práce Hany Torresové splňuje nároky na diplomovou práci; doporučuji ji 

k obhajobě. 
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