
Posudek školitele na disertační práci Niny Bosničové 

Ve své disertační práci nazvané Odložený sen: kontinuity v afroamerické autobiografii se Nina Bosničová 
zabývá třemi tématy, jež v rámci žánru chápe jako dominantní, a sice rodinou, náboženstvím a odporem. 
V úvodu se pokouší nastínit, jak lze onen žánr definovat, a především přehledně shrnuje, v čem spočívá rozdíl 
mezi "černou" a "bílou" americkou autobiografií, jakož i mezi jejich teoriemi. Dále si zde správně vymezuje 
pole působnosti co do zkoumaných textů (a potažmo tedy historických období), přičemž si je vědoma - jak 
posléze pregnantně konstatuje v závěru - i určitých omezení. Dobře tedy ví, kam by mohly směřovat některé 
z doplňujících otázek, jaké jistě zazní v oponentských posudcích, nicméně jak napovídá kupř. bibliografie, 
patrně by je (byť by ne vyčerpávajícím způsobem) dokázala kvalifikovaně zodpovědět. 

Předkládaná disertační práce Niny Bosničové má velice promyšlenou strukturu a solidní teoretický základ. 
Opírá se o podrobné studium všech zásadních pramenů zejména americké provenience a v kontextu české 
amerikanistiky představuje nesporný přínos. Vybraná primární díla, která lze dnes považovat za kanonická, 
přičemž výborně ilustrují heterogeneitu daného žánru, jsou analyzována nesmírně citlivě, s pochopením pro 
autory a daná období, přičemž hlavní důraz je správně kladen na samotné texty. Co do metodologického přístupu 
považuji za nejcennější aplikaci jistých postulátů tzv. černého feminismu (zejména myšlenku otevřeného dialogu 
bell hooks), kterou vhodně doplňují a vyvažují poststrukturalistické úvahy o společenských konstruktech jako 
rasa, třída a gender, a v neposlední řadě též myšlenka intertextua1ity tak, jakji ve svém klíčovém díle The 
Signifying Monkey formuloval Henry Louis Gates, Jr. 

Závěrem mohu pouze konstatovat, že zatímco Nina Bosničová pečlivě konzultovala volbu primárních i 
sekundárních děl, jakož i zvolenou metodologii, při vlastním psaní disertační práce postupovala velice 
samostatně a předkládala k posouzení hotové kapitoly. Na veškeré moje (a nutno zdůraznit, že drobné) výtky 
zareagovala naprosto adekvátním způsobem, a činí mi proto potěšení doporučit její práci k obhajobě bez 
jakýchkoli výhrad. 
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