
Posudek vedoucí disertační práce

Mgr. Magdalena Sládková absolvovala celé studium doktorského programu 

iberoamerikanistika podle studijního plánu. Zkoušky skládala v předepsaných termínech, 

projevovala při nich zájem o studovanou problematiku, znalost relevantní literatury i 

schopnost formulovat samostatné závěry a obhájit je. 

Magdalena Sládková získala – plným právem – stipendium Fullbrightovy nadace 

(Fulbright-Masaryk Scholarship), které jí v letech 2009/2010 umožnilo desetiměsíční 

výzkumný pobyt na University of Texas in Austin, což bylo samozřejmě vzhledem k tématu 

její disertace velmi přínosné. Aktivně se také podílela na práci Střediska ibero-amerických 

studií. Během diplomantských a doktorandských seminářů prezentovala vlastní výzkumy a 

zapojovala se do diskusí nad projekty svých kolegů. Publikovala odbornou studii ve sborníku 

Mexiko: 200 let nezávislosti (Červený Kostelec 2010).

  Za téma své disertační práce, nazvané La Familia: The Analysis of Family in Works 

by Selected Mexican American authors si Magdalena Sládková zvolila velmi aktuální téma, 

problematiku Mexičanů (chicanos) v USA, jejich specifické kultury, ale také procesu jejich 

začleňování do většinové americké kultury. Konkrétně se zaměřila na otázku rodiny, pro tuto 

etnickou skupinu dodnes ústřední a nejdůležitější společenské formy. Dlouhodobý zájem o 

literaturu ji vedl k tomu, že si jako svůj hlavní pramen zvolila beletristická díla, v nichž se 

odráží vnímání rodiny chicanskými autory; neomezila se však na pouhý rozbor textů a 

individuálních postojů jejich autorů. Zasadila toto téma do širšího kontextu problematiky 

multikulturalismu v současné americké společnosti; mimo to jako další zdroje využila 

prameny kvantitativní povahy (sociologické průzkumy, oficiální statistiky). Výsledkem je 

práce interdisciplinární, balancující na rozhraní mezi literární analýzou, historií a sociologií a 

umožňující různé úhly pohledu na problematiku integrace menšin v současném světě.

Disertační práce Magdaleny Sládkové splnila požadavky na samostatnou, na vlastním 

výzkumu založenou studii, která přinesla obsáhlé a pro další bádání využitelné výsledky. 

Odevzdáním disertační práce splnila Mgr. Magdalena Sládková všechny povinnosti

studenta doktorského programu v míře, která zcela odpovídá příslušnému

zákonu a všem předpisům o této formě studia.

Praha, 30. března 2011 Doc. Markéta Křížová, Ph.D.
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