
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Stanislava Hušková: Obraz matky ve slovesnosti Romů (vznik romské literatury, 
autorská tvorba Romů). Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2010,101 
str. + Příloha. 

Stanislava Hušková se pokusila ve své rozsáhlé diplomové práci zjistit, jak je 
zachycen obraz matky především v autorské tvorbě Romů, přičemž nezapomněla 
ani na romský folklor. V této souvislosti lze ocenit tu skutečnost, že autorka od 
své postupové práce zaznamenala výrazný posun nejen ve svém písemném 
projevu, nýbrž i v metodologické oblasti. Dále prokázala velkou cílevědomost při 
studiu zvolené problematiky. 

Není pochyb o tom, že si Stanislava Hušková zvolila nesnadné téma romské 
literatury, které například navozuje otázky, jak vůbec psát o této literatuře a jak ji 
vůbec interpretovat. Samozřejmě pro další studium by bylo třeba tuto 
problematiku konzultovat také s literárními vědci. V tomto ohledu autorka již 
využívá také publikace z literárněvědní oblasti. 

Předložená práce je přínosná i proto, že diplomantka mimo jiné uskutečnila 
rozhovory s romskými autory, a tak upřesnila koncept literárního procesu a vztahů 
folkloru a literatury. Snažila se přitom slovesnou tvorbu Romů zasadit do širšího 
sociokulturního kontextu. 

Obsahově a formálně autorčino pojednání splňuje všechna náročná desiderata. 
Diplomantce se podařilo skloubit dva cíle, které ve své práci sledovala: jednak 
vývoj obrazu matky ve slovesné tvorbě Romů a jednak problematiku vzniku a 
vzestupu romské literatury. V tomto případě jde o specifický literární proces a 
bylo by zajímavé věnovat pozornost i čtenářskému zázemí (kdo a jak tuto 
literaturu recipuje). 

Celkově lze konstatovat, že Stanislava Hušková ve své diplomové pracI 
osvědčila schopnost pracovat ve zvolené oblasti studia. Předložená práce je 
pečlivě provedena jak po stránce teoretické, metodologické, tak i praktické. 
Protože autorka podala výborný badatelský výkon, práci lze přijmout jako vhodný 
podklad pro zasedání zkušební komise. 

Závěr: Navrhuji diplomovou práci hodnotit známkou v Ý bor ně . 
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Doc.PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 


