
Oponentský posudek bakalářské práce Anežky Libánské O jednom „zvýšeném 

kamarádství“. Vztah Ivana Olbrachta a Bedřicha Fučíka ve světle vzájemné korespondence   

 

Bakalářská práce Anežky Libánské je vystavěna na edici vzájemné korespondence literárního 

kritika a nakladatelského redaktora Bedřicha Fučíka a spisovatele Ivana Olbrachta. Představuje 

ucelený, vyzrálý, odborně zcela fundovaný a profesionálně vyvedený text. V rozsáhlejším 

úvodu k edici autorka staví výklad logicky, koncizně, s oporou v pramenném materiálu a  v 

kontextu adekvátní odborné literatury. 

Zvolená metodologie je vysvětlena a zdůvodněna na základě porovnání možností, které 

dosavadní literatura k tématu nabízí. Postup výkladu a kompozice vlastní edice, komentářů a 

dokladových materiálů je zcela zřetelný a logický. Autorka postupuje při výkladu samostatně, 

usiluje o jedinečnou specifikaci zpracovávaných problémů. Komentáře k edici jsou zpracovány 

detailně, spolehlivě, na základě porozumění kontextu doby a historických situací; komentáře 

v řadě případů – na základě pečlivé práce s prameny – odhalují nové a dosud méně známé 

souvislosti.  

Text práce je zřetelně, soudržně a promyšleně strukturován. Citace, rejstříky i soupis 

literatury je vyveden s náležitou pečlivostí a jednotně. Jazyková stránka projevu vykazuje 

schopnost zvládnout základní konvence vědeckého psaní. Text je obratně a bezpečně 

stylizován, je prost gramatických a pravopisných nedostatků. 

Práce nabízí zevrubné představení relevantní odborné literatury a systematickou analýzu 

argumentů, které dosavadní literatura k tématu nabízí. Kritické zhodnocení této literatury je 

založeno na zřetelném metodologickém podloží. 

Práce Anežky Libánské vykazuje soustavné rysy systematického a sebereflektujícího 

přístupu a prokazuje schopnost kritického myšlení, vědomí etických horizontů i senzitivní 

reflexi způsobu jednání různorodých osobností v určitých životních a dějinných situacích. 



Použitý jazyk a styl jsou adekvátní zvolenému tématu a přístupu. Práce vykazuje schopnost 

vygenerovat zřetelná tvrzení, závěry a ucelené pojetí tématu. Interpretace materiálu jej 

nezkresluje, ani nepřeinterpretovává. Práce reflektuje i výkladové meze a možnosti dalšího  

zkoumání tématu. 

 

Závěrem: ze všech těchto důvodů velmi rád doporučuji bakalářskou práci Anežky 

Libánské k obhajobě, navrhuji hodnocení „výborně“ a naléhavě doporučuji uvažovat o její 

publikaci, k níž je ostatně práce již v této chvíli skvěle připravena. 
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