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Doktorské studium Lillyam González mělo příkladný průběh. Studium zahájila v roce 2011 –

2012, v tříletém prezenčním studiu systematicky naplňovala a překračovala studijní plán, ve 

čtvrtém a pátém roce napsala disertační práci. Zároveň se věnovala odborným aktivitám, jejich 

souhrn je mimořádný.  

Přednesla devět  referátů na konferencích či přednášek; díky nim je dnes Lillyam 

González v českém akademickém prostředí známou a respektovanou odbornicí, která přínosně 

ukázala pojetí dětské literatury jako plnohodnotného předmětu literární vědy i jako sociálního 

fenoménu v kontextu vyhrocených společenských poměrů. Účastnila se rovněž dvou symposií 

v Madridu. K její zahraniční zkušenosti patří stáž v Mnichově v roce 2014. Doktorandka byla 

spoluřešitelkou dvou interních grantů FF UK „Latinskoamerická dětská literatura“ (2014) a 

„Elektronická učebnice k předmětu Latinskoamerická literatura“ (2015). Spolu s další 

doktorandkou vedla v SIAS dva semináře v roce 2013 a 2015. Publikovala tři články 

v odborných sborníkách. 

K přípravě disertační práce „Násilí a kolumbijská sociální problematika jako téma a 

pozadí dětské literatury“ přistoupila doktorandka velmi důkladně, prostudovala širokou 

odbornou literaturu a systematicky se věnovala zmapování kolumbijské literatury pro děti a 

mládež. Tato důkladná přípravná fáze se promítla do první části doktorské práce a možná ji 

z hlediska disertace svou důkladností až příliš zatížila; z hlediska tématu však měla logiku 

v tom, že doktorandka se vyrovnávala s relativně nedávnou literární tradicí, málo reflektovanou 

a s neustáleným kánonem, k jehož konstituování svým zkoumáním přispěla; a další význam 

nabude v kolumbijském a hispanoamerickém odborném prostředí, bude-li práce, jak 

předpokládám, vydána knižně. Toto panorama situace kolumbijské literatury pro děti v první 

části práce spojila autorka s interpretací konkrétních děl realistického typu, zasazených do 

historického kontextu, v části druhé. Opírá se o dvojí metodologické hledisko: kontextové 

studium (Bachtin, A. Rama ad.) a soustředění na text, při němž autorka využívá i znalost 

strukturalismu (Mukařovský, Propp ad.). První hledisko převažuje, avšak druhé je svým 

způsobem podstatnější: autorka od počátku chápe dětskou literaturu právě jako literaturu (nikoli 

ilustrativně ani didakticky). Dokonce dětskou literaturu vidí jako oblast, která v situaci 

nesvobody a násilí za vleklé občanské války má větší možnosti kreativního umění než hlavní 

prozaická produkce a její dokumentární poloha. Disertace přesvědčivě předložila specifičnost 

kolumbijské dětské literatury, která se tematikou násilí, „zmizelých“ rodičů, vyhnání rodin 

z domova výrazně liší například od české. A z druhé strany, ze strany sociální a politické 

problematiky Kolumbie v posledních desetiletích, nabídla dětskou literaturu jako neobvyklý a 

pronikavý pohled na současný svět. V souvislosti politických změn v Kolumbii v posledním 

roce a jejich významu v globálním kontextu nabývá tato práce ještě více na důležitosti. 

V disertaci a v odborných aktivitách projevila Lillyam Gonzálezová systematické 

myšlení, důkladný přístup k odborné práci, připravenost naslouchat a spolehlivost ve 

spolupráci. V celém doktorském studiu prokázala všestrannou schopnost badatelské i 

pedagogické práce a nabyla akademické vyzrálosti. 
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