
Vyjádření školitele Mgr. et Mgr. Magdaleny Garbacik-Balakowicz k průběhu studia a k 

disertační práci 

“ Filozofické souvislosti v literárním díle Sándora Máraiho” 

předkládané v roce 2020 na Katedře středoevropských studií 

 

I. Hodnocení celého doktorského studia 

 

Kolegyně Garbacik-Balakowicz patřila mezi excelentní doktorandy oboru. Její práce se v průběhu 

celého studia vyznačovala pílí, cílevědomým a samostatným přístupem. Roční hodnocení měla 

většinou výborná, své povinnosti pravidelně splnila včas. V průběhu studia se naučila česky, třebaže 

v Česku pobývala relativně málo. Svou práci napsala česky samostatně, a i když práce potřebovala 

jistou jazykovou korekci, prokázala výbornou znalost českého jazyka. 

Doktorandka pobývala v zahraničí, především v Budapešti, několikrát, kde studovala sekundární 

literaturu a konzultovala problematiku své disertace s maďarskými odborníky. Aktivně se zúčastnila i 

různých mezinárodních hungaristických událostí, mimo jiné i nejprestižnější světové konference 

hungaristů, kterou organizuje Mezinárodní společnost pro maďarskou filologii jednou za 5 let. V roce 

2016 vystoupila na této konferenci s přednáškou, související s tématem její disertace (všechny tyto její 

aktivity byly součástí jejího ročného hodnocení). S touto její aktivitou do značné míry souvisí i 

publikace, které jsou výstupem z těchto mezinárodních konferencí či workshopů.  

Krom publikací, které tematicky souvisí s její disertací, publikovala kolegyně Garbacik-Balakowicz i 

několik jiných hodnotných studií či článků, souvisejících s jinými významnými představiteli maďarské 

literatury (např. o P. Nádasovi). Vedle odborných publikací se v polských časopisech objevily i její 

překlady z maďarské literatury (např. Anna Terék aj.)   

Magdalena Garabacik-Balakowicz se stala členkou Mezinárodní společnosti pro maďarskou filologii, 

která sdružuje vědce z akademické obce celého světa.  

II. Celkové zhodnocení disertační práce  

 

Kolegyně Garbacik-Balakowicz si zvolila téma své disertace cílevědomě: z odborného hlediska 

zpracovala téma, které je přínosné i v relativně bohaté odborné literatuře o Máraim, z osobního 

hlediska pak sáhla po tématu, které její odborná způsobilost a kvalifikace téměř sama nabízí 

(vystudovala maďarštinu a filozofii). Z této perspektivy se téměř automaticky nabízela i zvolená 

metoda jejího přístupu, pravdou ovšem je, že její detailní rozbor současné hermeneutiky přesvědčivě 

ukazuje, její hlubokou a detailní znalost tohoto přístupu.  

Práce je strukturována přehledně, logicky a fundovaně, postupuje od jasného pojmenování samotného 

problému, přes zevrubnou analýzu metody práce až po detailní rozbor klíčových děl, texty bohatě 

dokládanými příklady. Impozantní a kreativní je i Máraiho slovník na konci práce, který přehledně 

dokládá specifickou „praktickou“ filozofii S. Máraiho.  

Disertace dokazuje vysokou odbornou zralost doktorandky Garbacik-Balakowicz: nejen dobře zná 

odbornou literaturu k dané problematice, ale dokáže velmi obratně a přesvědčivě polemizovat 

v některých otázkách i s velmi ctěnými a uznanými odborníky literární vědy či literární historie. 

 



III. Připomínky k disertační práci  

 

Předkládaná práce je vysoce kvalitní a měla by být i knižně publikována. 

IV. Případné dotazy k obhajobě 

 

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. 

7.10.2020 Eugen Gál 

 

 


