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Diplomovou práci Makéty Švecové jsem přečetla se zájmem a potěšením. Zájem 
nepochybně vzbuzuje již její téma, potěšení pak způsob, jakým je studentka zpracovala. 

Práce je jasně a logicky rozvržena. Jednotlivé její kapitoly a podkapitoly na sebe 
důsledně navazují, žádná část nepůsobí nadbytečně. Stejně důsledně autorka respektuje 
základní zadání práce, v němž jedna část problematiky vychází ze zvoleného literárního díla, 
druhá se týká historických souvislostí, v nich dotyčné dílo vzniklo. Důležité je, že obě tyto 
roviny neustále sleduje ve vzájemném organickém propojení. Práce v tomto ohledu ( i 
v jiných, o nichž se ještě zmíním) působí dojmem vyzrálé odborné studie. 

Přispívá k tomu již úvodní kapitola, v níž diplomandka vymezuje téma, předkládá 
metody jeho zpracování a charakterizuje zdroje, o něž se opírala. Prokazuje schopnost vybrat 
z množství aspektů, které Celestina i její doba nabízí, pouze ty, které pokládá za relevantní 
pro své zkoumání. Stejně jako nenechat čtenáře na pochybách, že vnímá Celestinu jako 
literární fikci, kteráje pevně zakotvena jak v literární tradici tak v dobových společenských 
souvislostech. 

V následujících kapitolách se pohybuje v obou zmíněných rovinách. Ve třetí kapitole 
předkládá plastický obraz postavení ženy v pozdním středověku - obecně i specificky v 
Kastilii, soustředí se na prostituci ajejí sociální, ekonomické, právní i morální aspekty. 
Pracuje poučeně se sekundární literaturou, kteráje nejen rozsáhlá, ale také diferencovaná 
(vedle španělských také italské, francouzské a severoamerické medievalistické studie). 

Na tomto základu pak v kapitolách 4. a 5. zkoumá uchopení prostituce v Celestině a 
jeho literární precedenty. Soustředí se na problematiku svobody (nesvobody) středověké ženy 
tak, jak ji, podle jejího názoru, ztělesňují hlavní ženské postavy díla. Na základě důkladné 
textové analýzy ukazuje spřízněnost (a také odstíněnost) osudů nejen kuplířky Celestiny, 
tajné prostitutky Elicie, metresy Areusy a služebné Lukrecie, ale i urozené Melibey. I tady se 
opírá o četné kritické studie, ale vždy nabízí vlastní náhled. Pozoruhodné jsou postřehy o 
dynamizující roli ženských postav, významu ironie, jazyku, tragikomickém vyústění příběhu. 

Poslední kapitola se ještě vrací k literární tradici - tentokrát následné. I tady 
diplomandka prokazuje, že je schopna redukce a selekce a soustředí se na dvě modelová díla
La Lozana andaluza a Dorotea. 

Pozoruhodný je i Závěr celé práce, který nejen shrnuje již vyřčené soudy, ale dovádí je 
k pn1kaznému hodnocení Celestiny jako díla jedinečného a v řadě ohledů průkopnického 
(vůdčí princip kontrastu ve všech rovinách díla, jeho vyváženost, fikcionalizace "nízkého" 
světa jako rovnocenného "vznešenému"). 

Práce Markéty Švecové má výbornou formulační úroveň. Pro případné publikování by 
bylo třeba pouze opravit několik málo prohřešků proti českému pravopisu (shoda v minulých 
časech u neživotnýchjmen mužského rodu - str. 5 dole - nebo u ženských substantiv - str. 
17, 5. ř. zdola; adjektivum uplývající - str. 71, 74). O rozsáhlé a zajímavě strukturované 
bibliografii jsem se už zmínila. 



Diplomová práce Markéty Švecové přesahuje úroveň diplomových prací a mohla by být 
přijata, pokud by o to její autorka měla zájem, jako podklad pro rigorózní řízení (odpovídá i 
rozsahem novým požadavkům na rigorózní práce). 

Doporučuji ji k obhajobě. 
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