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I. Diplomová práce 

Student: Martina ZIKMUND OVÁ 
Obor : ČJ - NJ 
Téma : Tvorba Libuše Moníkové v kontextu současné české literatury 

Oponent diplomové práce: PhDr. Karel Piorecký 

Posudek oponenta diplomové práce: 

Diplomantka se ve své práci pokusila představit celek prozaického a esejistického díla 

Libuše Moníkové a především si položila otázku po příčinách rozdílné podoby a intenzity 

recepce autorčina díla v Německu a v Čechách. Velmi vhodně se k odpovědi na tuto otázku 

ubírá prostřednictvím konstruování představy adresáta autorčiných próz. Cermé jsou také 

poměrně detailní analýzy přijetí knih Libuše Moníkové především českou, ale částečně také 

německou literární kritikou. 

V interpretačních pasážích se ovšem nalézá několik problematických míst. Především 

opakovaně dochází k poněkud zužujícímu autobiografickému čtení, diplomantka se někdy až 

příliš nechává vést spisovatelčinými auto interpretacemi a komentáři a ztrácí ze zřetele distanci 

mezi vnitrotextovým subjektem a reálně existující autorkou (to ústí do poněkud nešťastného 

zacházení s pojmem "odraz"). Interpretace se spíše omezuje na rekapitulaci fabule a postrádá 

postižení poetiky textů Libuše Moníkové - oněch "zvláštností" jazyka, o nichž je několikrát 

řeč v pasážích shrnujících recepci díla. Schází tu výraznější zaujetí pro estetické kvality textů 

a významové dění v nich. Vzhledem ke stanovenému záměru by bylo také vhodné věnovat 

více pozornosti konfrontaci jazyka (resp. stylistických charakteristik) německých originálů a 

překladů do češtiny a slovenštiny (u několika titulů diplomantka kupodivu neuvedla německé 

vydání v soupisu pramenů). Problematické je také míjení se diplomové práce se svým názvem 

"Tvorba Libuše Moníkové v kontextu současné české literatury". Vazbu díla Libuše 

Moníkové na zmíněný kontext diplomantka prakticky nesleduje. 

Přesto je diplomová práce Martiny Zikmundové cenným upozorněním na dílo a 

autorskou osobnost, která stále není v českém prostředí doceněna mírou, jakou by si 

zasloužila vzhledem k literární kvalitě, kterou texty Libuše Moníkové představují. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jako velmi dobrou. 
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