
Oponentský posudek na bakalářskou práci Anny Píbilové „Kolonialismus a 
postkoloniální kritika“ 
 
Anna Píbilová se ve své bakalářské práci pokouší popsat diskurs kolonialismu a jeho revizi 
v rámci postkolonialismu. Téma je samo o sobě velmi zajímavé, ale je pojato poměrně široce 
a autorka se s ním nevypořádala příliš dobře. Práce má rychlé tempo, působí jako nepříliš 
uspořádané vršení encyklopedických („wikipedických“) hesel a útržků myšlenek, přičemž ve 
valné části textu nejsou rozlišeny vlastní autorčiny myšlenky od informací přejatých 
z literatury. Zvláště nápadné je to u faktografických údajů, které v textu převažují. Zde je 
jasné, že autorka musela pracovat s nějakými zdroji, ale tyto nejsou uvedeny. Další odkazový 
aparát je rovněž nedbale vedený (viz poznámky níže). Myšlenky, které pokládám za autorčiny 
původní, nejsou nijak argumentovány. Text není příliš jasně strukturován, orientaci v něm by 
mohlo usnadnit i méně hesel v obsahu. Práce by také zasloužila důkladnější jazykovou 
korekturu (pravopisné chyby, skloňování).  
 
Poznámky: 
- v odkazech chybí čísla stránek (např. str. 14-15 Gunnell, str. 17 Adams in Šmahel a 
Jandourek, str. 19 Smedley…) 
 
- odkazy zcela chybí, přestože jsou v textu často popisovány reálie (např. str. 15 uprostřed,  
str. 19, str. 29 dole, str. 31-35, celé kapitoly 1. 3.; 2. 5.; 3; 3. 5, ….) 
 
- povrchní a nepodložená tvrzení  – např. str. 26 nahoře, kde autorka popisuje rovnici „Arab 
= islám = terorismus“, a „argumentuje“ například tím, že „(a)rabská literatura, ať už klasická 
či současná, se do cizích jazyků téměř nepřekládá a už samotné přeložení nějakého díla je 
bráno jako politický akt, který s sebou nese následky“. Takto silné tvrzení by podle mého 
mínění bylo potřeba minimálně doložit na příkladech. Stejně tak je obtížně argumentovatelná 
např. celá kapitola 5. 1. 
 
Domnívám se, že by práci kromě zásadních formálních úprav mohlo pomoci užší zacílení 
tématu. V předkládané podobě podle mého názoru nesplňuje základní požadavky kladené na 
bakalářské práce a z tohoto důvodu ji nedoporučuji k obhajobě. 
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