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I. Stručná charakteristika práce 

Predložená práca spracúva filozofické podnety/témy/myšlienky v tvorbe Sándora Máraiho, 

výnimočného predstaviteľa tzv. klasickej moderny maďarskej literatúry, pričom sa sústreďuje na 

jeho najvýznamnejšie romány. V prvom kroku objasňuje svoje teoreticko-interpretačné 

východiská, v ďalšom sa venuje rozboru textov a v nich vystupujúcich/znázornených filozofických 

konceptov, potom objasňuje autobiografický priestor tvorby a nakoniec vyvodzuje filozofiu 

autora, chápanú ako praktická. 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Práca predstavuje zrelú literárnovednú výpoveď, ktorá disponuje so všetkými potrebnými 

ukazovateľmi: literárnoteoretickou a literárnohistorickou rozhľadenosťou vzhľadom na svoju tému, 

interpretačnou metodologickou istotou, čistou a presvedčivou argumentáciou a  originalitou výskumu 

i jeho výsledkov, ktoré sa opierajú o relevantnú sekundárnu literatúru. Dizertačná práca vykazuje 

výbornú znalosť Máraiho tvorby, odkrýva v rámci nej aj vzdialenejšie (a skryté) súvislosti. Za 

najvýraznejšie pozitívum práce pokladám fakt (vôbec netypický pre dizertačné práce), že jej autorka 

uvažuje: nastoľuje relevantné otázky, ktoré je schopná rozvinúť/ konfrontovať/ zodpovedať/ 

argumentačne podložiť. 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Struktura argumentace. 

Práca má prehľadnú a presvedčivú štruktúru, ktorá korešponduje s nastoleným myšlienkovým 

chodom. Kapitoly a podkapitoly rozpracúvajú jednotlivé aspekty resp. podtémy organickým spôsobom. 

V rámci kapitol a podkapitol sú čiastkové témy dobre, logicky a aj čitateľsky zaujímavo spracované.  

2. Formální úroveň práce 

Práca vyhovuje formálnym požiadavkám vo všetkých zreteľoch. 

 

Práce s prameny či s materiálem 

Autorka pracuje vo svojom výskume s textami Sándora Máraiho tak v origináli, ako v českom preklade. 

V rámci dizertačnej práce jednoznačne odlišuje citovanú literatúru prevzatú z existujúceho českého 

prekladu od tej, ktorú cituje vo vlastnom preklade z maďarského originálu (v tom prípade je uvedené 

– a kontrolovateľné - aj pôvodné znenie). V niektorých prípadoch by možno mohla využiť aj slovenské 

preklady tých textov, ktoré po česky nevyšli (napr. Bejbi alebo prvá láska v slov. preklade R. Deákovej 

2011, Vzbúrenci v slov. preklade G. Magovej 2011, Krv svätého Januária v slov. preklade P. 

Macsovského 2012, Posila v slov. preklade G. Magovej 2013). 

Sekundárnu literatúru používa autorka správne, výber sa vzťahuje na relevantné odborné práce, ktoré 

súvisia s pertraktovanou témou. V prípade Máraiho tvorby sa odvoláva v prvom rade na maďarskú 

sekundárnu literatúru, ale aj na českú (Gál, Pató), zvlášť si cením odkaz na anglickojazyčnú prácu J. 



Neubauera. Pramene sú dokonca aj „zosieťované“: argumentácie, vzťahujúce sa na vybrané aspekty 

/myšlienky /charakteristiky románov, autorka potvrdzuje aj z autorovej esejistiky/ publicistiky/ 

denníkov. Vzniká tak koherentný obraz o jednotlivých špecifikách a vybraných 

témach/motívoch/prakticko-filozofických obsahoch v Máraiho tvorbe. 

Pokiaľ ide o literárnoteoretické a filozofické časti dizertačnej práce, myslím si, že použitá odborná  

literatúra rôznej proveniencie prináša do uvažovania autorky – a do samotnej práce – istú myšlienkovú 

dynamiku, ktorá robí prácu prínosnou aj pre maďarské prostredie, kde je inak venovaná Máraimu 

adekvátna odborná pozornosť.  

Zvlášť oceňujem, že autorka počas výkladu čiastkových tém nestráca zo zreteľa svoj hlavný cieľ 

výskumu, ktorý sformulovala ako „pokus sestavit ,Máraiho slovník´, tzn. představit základní pojmy 

Máraiho reflexe a tvorby a definovat je ve smyslu praktické filozofie“ (s. 14). Platí to tak pre výber 

analyzovaných románov, ako pre smerovanie výkladu a postupné vytváranie zistení, o ktoré sa potom 

opiera zhrnutie Máraiho filozofie chápanej ako praktická. 

3. Vlastní přínos 

Prínos práce sa črtá v dvoch oblastiach: 

1/ Pre českú hungaristiku resp. stredoeurópske areálové štúdiá ako monograficky koncipovaná práca 

podávajúca kompaktný obraz tvorby významného maďarského spisovateľa, prítomného 

prostredníctvom prekladov a aj kritickej recepcie v českej kultúre. Sándor Márai sa stal koncom 

20. storočia (posmrtne) populárnym aj na medzinárodnej literárnej scéne práve pre hodnotový 

systém, ktorý je prezentovaný v jeho dielach a ktorý v značnej miere súvisí s problematikou 

analyzovanou v predloženej dizertačnej práci (kultúra mešťanstva, európskosť ako hodnota a 

pod.)  

2/ Pre odbor venujúci sa výskumu Sándora Máraiho v rôznych jazykových kontextoch vidím prínos 

práce ako výskumu, ktorý reflektuje autorovu „filozofickosť“ a filozofické súvislosti jeho tvorby 

v dostatočnej komplexnosti. 

Prácu (po istej modifikácii) navrhujem publikovať. 

IV. Dotazy k obhajobě 

1/ V Úvode dizertačnej práce stojí o Máraim: „Ve 20. letech, v období mladistvé emigrace, působil 

především jako novinář. Teprve návrat do vlasti v roce 1928 znamenal zásadní začátek jeho kariéry 

jako romanopisce.“ (s. 13) Na tomto mieste, ale aj v celej práci absentuje zmienka o tom, že 

Košice, kde sa autor narodil v r. 1900 a ktoré počas celej tvorby neustále tematizoval, bolo 

maďarské mesto patriace od 1918 k Československu. S touto politickou zmenou sa autor nikdy 

nevedel stotožniť, svedčí o tom aj jeho publicistika z 30. rokov  (zozbieraná napr. v knihe Ajándék 

a végzettől, 2004). Prosím dizertantku, aby krátko reflektovala na tento fakt z hľadiska svojej 

problematiky (napr. cez kategórie Máraiho praktickej filozófie: cudzí, národ, jazyk alebo cez 

reprezentáciu „zániku Západu“/mešťanskej kultúry). 

2/ Predložená práca veľmi dôkladne analyzovala filozofické súvislosti románovej tvorby Sándora 

Máraiho. Prosím dizertantku, aby sa krátko vyjadrila k literárnej stránke románov (vypracovanosť 

poetiky románov, jazykové stvárnenie). 

 

 



V. Závěr  

 

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě a v předběžně ji klasifikuji jako prospěl/a. 
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