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Ve své diplomové práci se Martina Zelmat zaměřila na problematiku moderního otroctví, 

konkrétně plantážního otroctví na Kubě – fenoménu nesmírně důležitého v rámci procesu 

formování kubánského národního vědomí – a jeho reflexe v textech dvou prominentních 

kubánských intelektuálů 1. poloviny 19. století, Franciska de Arango y  Parreňo a José 

Antonia Saca. Pokusila se vysledovat rozdíly v názorech a argumentech obou autorů 

v kontextu doby, v níž svá díla psali a vydávali, i ohlas aktuálních událostí v analyzovaných 

textech. Jako základní pramen využila edice z 19. a 20. století.

Úvod nabídl poměrně rozmáchlý, ale faktograficky přesný a o sekundární literaturu 

opřený vhled do fenoménu otroctví ve Starém světě od antiky po raný novověk a specifické 

americké varianty plantážního otroctví. Pak už se autorka soustředila na Kubu, na význam 

otroctví v ekonomice i ve společnosti. Tato úvodní pasáž je velmi zdařilá a dalším zájemcům 

o problematiku jistě poslouží jako vynikající odrazový můstek (i vzhledem k dobře 

zpracovanému poznámkovému aparátu). 

Pasáže věnované dvěma hlavním protagonistům jsou také pečlivě zpracované, autorka 

nicméně poněkud podlehla tlaku sekundární literatury a místy její líčení sklouzává spíše 

k oslavě než k analýze. Mimo to se neubránila a vyšperkovala profesní životopis Aranga y  

Parreňy i Saca detaily, které pro zhodnocení jejich děl nejsou příliš relevantní. Když se ale 

dostává k hodnocení jejich děl, opět je její výklad velmi zdařilý. Dokázala výstižně shrnout 

obsah jednotlivých textů a posoudit je vzhledem k okamžiku jejich vzniku (i vzhledem 

k sociálnímu původu a majetkové situaci autorů). … závěr nijak převratný, vzhledem 

k pečlivé analýze ale opřený o konkrétní fakta a použitelný v dalším výzkumu.

Práce je přehledně členěná a kultivovaně psaná, byť se občasnými stylistickými 

prohřešky a překlepy. Bohatá sekundární literatura, pečlivé citování.

Celkově lze tedy diplomovou práci Martiny Zelmat hodnotit jako zdařilou.

Autorka prokázal schopnost kreativně pracovat s primárními prameny a své závěry 

prezentovat v písemné podobě. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou 

velmi dobře nebo výborně, v závislosti na průběhu obhajoby.
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