
Oponentský posudek diplomové práce Kataríny Kubečkové 

Mótiv mágie v španielskej stredovekej poviedke 

 

 Autorka si pro svoji diplomovou práci zvolila téma originální a obtížné. Vrací se až do 

středověku a opouští úzce vymezený prostor literárního textu a vydává se na pole jiných 

disciplín, například etnografie, aby se pokusila zdokumentovat a objasnit magické motivy ve 

španělské středověké povídce.  

 V první části se zaměřuje na historický a společenský kontext a na obecné nastínění 

středověké magie. 

 V druhé části pracuje s pěti prozaickými sbírkami (Calila y Dimna, Sendebar, El Conde 

Lucanor, Libro del Caballero Zifar, Libor de los Gatos), na nichž ukazuje přítomnost magických 

motivů, jejich podobu a smysl.  Soustředí se na motivy ďábla, druhého a magického světa, 

magie jako klamu a medicínské pověry.  

 Jak je patrné, zvolené téma je velmi široké a samozřejmě přesahuje rozsah jedné 

diplomové práce. Navíc jsou zmiňované otázky nesmírně komplexní a vyžadují znalosti 

z oblasti folkloru, náboženství, okultních věd apod. Je tedy cenné, že se autorka těchto obtíží 

nezalekla a setrvala u středověké literatury, která i z jazykového hlediska klade na čtenáře 

vysoké nároky. 

 Domnívám se ale, že právě obtížnost tématu vedla autorku i k některým pochybením, 

a to především po formální stránce. Diplomová práce má prokázat schopnost pracovat se 

sekundární literaturou a schopnost analytického myšlení a přehledného uspořádání textu. 

Právě zde vidím některé nedostatky. Nevhodně zpracovaná formální stránka práce pak 

zbytečně oslabuje i stránku obsahovou. 

 Práce obsahuje velké množství chyb v interpunkci i pravopisu (např. chybějící velká 

písmena u jmen); samozřejmě, že ojedinělé přehlédnutí či překlep je normální, ale zde 

přesahuje obvyklou mez. Například chybějících čárek v souvětí je opravdu tolik, že stěžují 

samotnou četbu. Lepší redakce textu by tedy určitě celku prospěla. 

 Pokud jde o strukturu, text trpí nedostatkem řady diplomových prací: 

předimenzovanou částí věnující se historickému kontextu a magii obecně. Ve snaze popsat 

středověk (což nelze a není to pro danou práci nutné) jsou dějinné okolnosti podány 

povrchně a obsahují nejasné a nic neříkající formulace, např. „je dokázaná aj častá spojitosť 

medzi králmi a mestskými trhmi“ (str.13). Jaká? A jakou to má souvislost s tématem práce? 

 Rovněž by bylo vhodné vždy nejprve jasně definovat termíny a díla, se kterými se 

bude pracovat – kdy vznikla, jaký je jejich původ, autor, proč si je autorka zvolila… 



 Nejasná struktura a nedbalá práce s textem zbytečně zastiňují to, co je práci cenné. Je 

to především práce s jednotlivými magickými motivy, hledání souvislostí a různých podob 

těchto motivů. Kapitoly od strany 41, kde se autorka zabývá konkrétně tím, co stojí v titulu 

tématem diplomové práce, jsou nejvydařenější a nejhodnotnější.  

 Popsání variant magických motivů a zamyšlení nad jejich podobami a významem 

zavedou čtenáře i do světa pohádek a folklórních motivů a k hledání univerzálních symbolů a 

topoi, jak je zachytili někteří antropologové.  

 Oceňuji rovněž práci s prameny i s odbornou literaturou a snahu najít ve spleti 

různých teorií a nejasností okolo magických motivů to podstatné. 

 

Doporučuji práci k obhajobě. 

 

V Praze, 20.1.2012       Mgr. Dora Poláková PhD. 


