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Na prvním místě oceňuji samostatnou volbu tématu. Druhým kladem je vyzrávání jeho 

pojetí. Cesta od zadání ke konečné redakci práce byla relativně delší, autorka se přípravě a 

psaní věnovala vskutku důkladně; měla jsem tak možnost sledovat výrazné dozrání tématu 

během jeho zpracování. 

Výsledkem je podle mého názoru nejdůležitější kvalita této diplomové práce: 

promyšlené pojetí, soustředěné na jeden základní problém. Tím je prosvítání křesťanské 

symboliky v románech o diktátorovi a její konkrétní podoba v postavě diktátorova favorita. 

Tento výchozí úhel pohledu je vyhraněně formulován v úvodu práce, koncentrovaném, bez 

odbíhání k okolnostem; zde je symbolika satana a anděla podložena religionistickou informací 

a uvedena do vztahu s etickou polaritou dobra a zla. Janě Duškové se podařilo zvolené 

hledisko udržet v průběhu celého poměrně rozsáhlého a bohatého výkladu, který je má 

implicitně na paměti a příležitostně se k němu vrací výslovně. Pozadí biblické symboliky 

dává interpretaci hlubší kulturní rozměr, který by bylo možné dále domýšlet (např. u 

Asturiasova románu uvážit vztah západní symboliky a zaklínací, magické orality, kterou 

autorka rovněž zaznamenává). Schopnost vidět literární obrazy v kontextu kulturní tradice 

ukazuje autorčin smysl pro podstatnou dimenzi porozumění hispanoamerické literatuře. 

Dobře vymezené a v hlubším významu uchopené téma autorka spojuje se stejně dobře 

vymezeným materiálem: analýza dvou děl umožňuje opět soustředěnost a zároveň 

komparativní podněty. Těžiště spočívá v detailnějším rozboru románu Pan prezident; již 

stručněji je pojednán román Garcíi Márqueze Podzim patriarchy, právě pro srovnání a tím 

jasnější vědomí typologických shod i jedinečnosti obou děl. V těchto dvou kapitolách (3. a 4.) 

oceňuji dobré vnitřní rozčlenění a interpretační ponoření do bohatství aspektů a významů, 

zejména u Asturiasova románu. Rozbor autorka dokládá pečlivě shromážděnými a průkazně 

volenými citáty. Výborně je postižena dynamika andělské a satanské polohy v postavě 

diktátorova oblíbence i polarita atmosféry pekla vobraze diktatury a tématu lásky. Pro 

porozumění smyslu románu je přitom důležité, že se Jana Dušková neomezuje na izolovaný 



tematický plán postav, ale spojuje jej s otázkami času a prostoru a zejména s vědomím 

významu jazyka díla. Svědčí to tom také cenný závěr, který shrnuje srovnání obou děl 

z hlediska významu postav v celkovém vidění světa; s osobním zaujetím naznačuje jejich 

souvislost jak s politickou realitou hispanoamerických zemí, tak s obecnějším problémem zla 

v lidské společnosti. 

V práci s odbornou literaturou je třeba zdůraznit kvalitní výběr a organické spojení 

prostudovaných názorů s vlastním přístupem. Pozitivně se zde odrazil delší čas věnovaný 

přípravě diplomové práce. Dosti často se Jana Dušková dovolává analýz J. M. Camacha 

Delgada, sevillského profesora, jehož studie ji zvláště zaujaly a jenž byl i konzultantem této 

práce. Tento vztah k dosavadnímu výzkumu odpovídá nároku na diplomovou práci; autorka 

nepřejímá obdivně, ale s porozuměním a zejména s podřízením citovaných pasáží své vlastní 

kompozici výkladu a svému pojetí. Zároveň má od prostudované bibliografie, včetně tohoto 

autora, i kritický odstup. 

Kultivovaný odborný jazyk svědčí o bezpečně zažité literárněvědné terminologii. 

V některých místech počátkem práce formulace mírně zakolísá; ve vlastních překladech se 

občas objeví neobratnost. Celkově však je text formulován vyzrále a má řadu šťastně 

inspirovaných pasáží. Je i pečlivě zredigován; bylo by možné najít drobnosti k redakčním 

připomínkám, jejich míra ovšem nepřesahuje běžnou potřebu redakční úpravy u rozsáhlejších 

odborných textů odevzdávaných do tisku. Text má tuto kvalitu i díky důslednému překládání 

cizojazyčných citátů. 

Diplomová práce Jany Duškové zcela splňuje nároky kladené na diplomovou práci; 

doporučuji ji k obhajobě. 
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