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Cíl práce, její účel a směřování 

Diplomantka si sama našla vydatné a zajímavé téma, které má materiálový základ (různé interpretace 
Cervantesova románu), ale přitom otevírá i obecnou otázku vztahu k literárním dílům z hlediska jejich 
využití pro rozvíjení či ilustrování nějaké relativně koherentní teorie na straně jedné a naopak 
důsledné a kontinuální kontextualizace; jinak řečeno, otevírá se zde téma centrifugální a centripetální 
situovanosti díla a jeho konceptuálního využívání. Tyto prostorové tendence vyjadřuje práce za 
pomoci termínů „vnější“ a“ vnitřní“ – první reprezentují obecné a výrazně teoretické práce 
Šklovského, Bachtina a Foucaulta, druhé pak kontinuální akademická tradice španělské literární 
historie. Takto koncipovaným tématem pak práce pochopitelně přerůstá rovinu dalšího příspěvku 
k Cervantesově poetice či komentáře k dosavadním interpretacím a práci se otevírá produktivní cíl, 
který má dosti velký potenciál: otevírá téma apropriace, tedy nevyhnutelného přisvojování si textu 
pro určité účely výkladu či rozvíjení vlastního konceptu, a klade otázku po hranici mezi výkladem 
zcela respektujícím identitu textu a výkladem text užívajícím i k jiným účelům než jen k pronikání do 
jeho jedinečnosti a hloubky. 

Metodologie 

Práce je založena na důsledné analýze jednotlivých výkladů Cervantesova románu. Jde o jakési 
zevrubné čtení sekundární literatury, v němž jsou teoretické koncepty tří zmíněných velikánů 
komparovány s tradiční filologicko-historickou kontextualizací a textovou analýzou, jež rozvíjí domácí 
hispanistická literární historie. Tento postup nemá nějakého jedinečného a výrazného 
metodologického předchůdce, takže Pavlína Juračková postupuje spíš intuitivně a uvážlivě podle 
toho, kam ji daný materiál vede a co jí nabízí. Cenné však myslím je i to, že materiálově celou 
problematiku ještě rozšiřuje i o oba kompletní české překlady (Václav Černý, Zdeněk Šmíd) – ne se 
záběrem snažícím se o komplexní analýzu překladu ve smyslu kulturního transferu, ale alespoň 
s přihlédnutím k řešením, jež oba překlady v dotčených pasážích volí. Práce si svůj filologický zřetel 
drží i tím, že důsledně pracuje i s původním zněním Dona Quijota. 

Práce s odbornou literaturou 

Práce je založena na využití širokého spektra „vnitřní“, španělsky psané interpretační literatury. 
Zatímco práce tří vybraných teoretiků jsou známy takřka notoricky, tento pro české prostředí 
neznámý korpus obohacuje práci již čistě informativně. Oceňuji i to, že výkladem se Pavlína Juračková 
nesnaží rozřešit „spor“ o to, která ze tří teoretizací je nejpřínosnější, ani zda je spíše lepší směřování 
„vnější“, anebo „vnitřní“. Práci prospívá také autorčina soudnost a výkladová vyzrálost – i přes 
nesmírně široké spektrum těchto odborných zdrojů text práce nepřetěžuje a výklad drží v rovině, jež 
je dobře čitelná i pro čtenáře, který s těmito pracemi nemůže pracovat v jejich původním znění. 
Čtenářský ohled je tak jedním z řady pozitivních rysů celé práce. Sympatické je také využití odborné 
literatury, která se nevěnuje přímo a explicitně pouze Donu Quijotovi, ale která vytváří širší oborový 
rámec komparatistického uvažování v obecné rovině. Sympatická je i důsledná evidence překladatelů 
u textů nejen primární, ale i sekundární literatury. 



Styl a prezentace 

Výklad je vesměs podložený a využívaná filologická argumentace je zřetelná. Pracuje s detailem, ale 
pootevírá i možnost domýšlení a zobecňování; zároveň ale střídmě neusiluje vyvodit z analýzy 
nějakou další velkou „teorii“, která by se sápala po co nevětší míře abstrakce. Sympatická je na 
výkladové dikci určitá pokora a respekt k primárnímu i sekundárnímu materiálu – práce není založena 
na nějaké bombasticky deklarované tezi, ale je spíše induktivním pozorováním, jež nechává otevřenu 
otázku, nakolik nosné závěry se jím pootevírají. Práce má adekvátní výkladový tón, působí objevně a 
zajímavě po celou dobu četby, je dobře strukturovaná i členěná z hlediska rozlišování, co je jádrem a 
co okrajem výkladu i co tvoří nosnou linii hlavního textu a co se připodotýká v poznámkách pod 
čarou. I jazykově je práce velmi dobře zredigována. 

Celková koherence a akademická disciplinovanost 

Tato diplomová práce je ilustrativní ukázkou respektu k akademické disciplinovanosti v dobrém slova 
smyslu. Dobře zvolené, tedy vydatné a zároveň zřetelně izolovatelné téma umožnilo vytvořit práci, 
která má kompozici a styl a vytváří koherentní text, který je přínosný pro soudobé bádání v oboru a 
umožňuje, aby z něj byly nejen čerpány podněty, ale aby na něj mohlo být produktivně navazováno 
tak, aby téma poskytlo další podněty a aby byl postupně dočerpáván i další potenciál, který dané 
téma vykazuje. Ať už v dalších pracích autorky, anebo v pracích jiných badatelů. 

Práci vnímám jako oborově přínosnou a zcela jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji její 
hodnocení známkou výborně.  
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