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Oponentský posudek diplomové práce 

Jméno diplomanta:  Tereza Mrázková 

Název práce:  Instituce manželství ve dvou románech Cornelie Huygens 

   De beeldvorming van huwelijk in twee romans van Cornélie Huygens 

Vedoucí práce:  doc. dr. Ellen Krol 

 

Diplomová práce Terezy Mrázkové splňuje formální i obsahové náležitosti; v práci nechybí žádná 

z nezbytných součástí. Rozsahem 78 stran (75 bez bibliografie) práce splňuje požadavky na diplomovou 

práci. Práce je napsána v nizozemštině. 

Po formální stránce mám jen několik zásadních připomínek. Práce obsahuje všechny nezbytné 

kapitoly včetně Obsahu, Úvodu, Cíle práce, teoretické a analytické části, Závěru, Abstraktu v češtině, 

nizozemštině a angličtině, Klíčových slov a Bibliografie. Diplomantka si dobře osvojila formální zvyklosti 

při psaní odborných prací (dělení a číslování kapitol a podkapitol, vyznačování odkazů a citací, poznámkový 

aparát, bibliografie). V Obsahu by ovšem neměla rozhodně chybět kapitola „Doelstelling“ (Cíl práce), která, 

ač svým významem stěžejní, není ani číslovaná. Z typografického hlediska je práce vydařená, ovšem kurzíva 

a uvozovky nejsou používány náležitě a důsledně všude tam, kde mají být. Diplomantka pravidelně 

zapomíná kurzívou odlišovat názvy literárních děl a časopisů (např. na straně 10, 19, ale i později) – toto se 

týká obzvláště názvů dvou analyzovaných literárních děl, protože je potřeba odlišovat Bartholda Meryana 

jako postavu a jako román, dále také „Het huwelijk“ jako instituci či název díla. U posledně jmenovaného 

díla mi navíc není jasné, proč diplomantka uvádí neustále titul Het Huwelijk, když dílo vyšlo v časopise De 

Gids pod názvem Een huwelijk (a podle poznámky č.77 na straně 31 usuzuji, že diplomantka analyzovala 

tuto verzi). Citace jsou obvykle v pořádku, ale někdy jsou nesprávně použité jednoduché a dvojité uvozovky 

v případě přímé řeči v citátech, např. na str. 38. V Bibliografii postrádám uvedení zdrojů primárních lit. děl, 

jež jsou v textu citována. 

Jazykově je práce na slušné úrovni, zvláště z hlediska použité slovní zásoby, diplomantce se ovšem 

bohužel nepodařilo napsat práci, která by byla bez zbytečných jazykových chyb. Většině z nich se dalo 

předejít důkladným pročtením. Většinou se jedná o chyby pravopisné či překlepy (z mnoha příkladů uvedu 

např.: „besteedt“ místo „besteed“ na straně 4, „besteed“ místo „besteedt“ na str. 42, „schijt“ místo „schijnt“ 

na str. 64), tyto chyby mohou vést i ke špatné interpretaci (např. v případě „Anna, die ̒als jonge̓ opgevoed 

is“ místo „Anna, die als ʻeen jongen̓ opgevoed is“ na str. 59). Chyby se vyskytují i v pravopise vlastních 

jmen (je zde použit správně „Den Haag“, i chybně „den Haag“ a „Haag“, ale diplomantka také zapomíná, že 

„van der Meij“ se bude psát „Van der Meij“, pokud nepředchází křestní jméno). Také chybí interpunkce 

(čárky) v českém abstraktu. Největším kamenem úrazu v oblasti morfologie je použití členů (často chybí), 

v oblasti syntaxe je to slovosled ve vedlejších, a někdy i v hlavních větách. Některé věty jsou neúplné (např. 

věta začínající „Ik zal analyse…“ na str. 7, či „Over het algemeen…“ na str. 35), někde se naopak opakuje 

totéž slovo (např. „Het comité werd opgericht werd…“ na str. 23). Větší pozornost by také měla být 

věnována použití „te“ před infinitivem či časování modálního slovesa „willen“ (nesprávný tvar „hij wilt“ se 

neustále opakuje). 
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Po obsahové stránce se jedná o velmi zdařilou práci. Diplomantka se věnuje literární tvorbě opomíjené 

nizozemské autorky z konce 19. století, Cornélie Huygensové. V teoretické části práce se věnuje 

historickému pozadí doby (kapitola 2), zvláště socialistickému hnutí a první feministické vlně v ženském 

hnutí v Nizozemsku. V kapitole 3 se zabývá konkrétně životem a dílem C. Huygensové, která byla se 

socialistickým i ženským hnutím nerozlučně spjata. Kapitola 4 obsahuje nástin literárního kontextu, ve 

kterém se Huygensová pohybovala. Nejrozsáhlejší, pátá kapitola pak nakonec obsahuje podrobný rozbor 

dvou literárních děl z pera Huygensové, z něhož se diplomantka snaží vydestilovat obraz soudobé instituce 

manželství.  

V úvodní kapitole nazvané „Doelstelling“ diplomantka jen velmi zběžně nastiňuje, které tři základní 

otázky se bude snažit zodpovědět: jaké faktory ovlivnily zobrazení instituce manželství v literárním díle 

Huygensové, zda tento obraz podléhal vývoji, a jaká byla role manželství v jejím díle. Vycházela 

diplomantka z nějaké hypotézy? Z této kapitolky a dále ani z Úvodu není možné se dovědět, jaká konkrétní 

díla bude diplomantka analyzovat a ani jak došla k jejich výběru. V kapitole „Doelstelling“ mluví jak o třech, 

tak dvou dílech, navíc již v prvním odstavci nazývá tato díla „de geanalyseerde romans“ (analyzované 

romány) místo „de te analyseren romans“ (romány, které budou analyzovány). Také konkrétní způsob 

analýzy není čtenáři předem znám: později, v páté kapitole, sice postupně pochopí, že se jedná o tradiční 

strukturalistický rozbor syžetových složek v kombinaci s genderovým diskurzem, ovšem v úvodu diplomové 

práce by rozhodně neměla chybět podkapitola „Metodologie“. U práce, která má v názvu pojem 

„beeldvorming“, by se jistě slušelo zmínit zkoumání imagologického rázu.  

Diplomantka očividně před samotnou analýzou provedla důkladnou rešerši dostupných zdrojů o 

zkoumaném období i autorce. Práce se sekundární literaturou je rozhodně jedna ze silných stránek této práce. 

Zde bych opět navrhla uvést již v úvodu práce alespoň v jednom odstavci či krátké podkapitole stav a 

výsledky předešlého výzkumu, což je v odborných pracích zvykem.  

K analytickým schopnostem diplomantky nemám výhrad. Tereza Mrázková prokázala, že umí 

samostatně nakládat i se staršími literárními texty a aplikovat na ně současné výzkumné postupy. Malým 

nedostatkem je záměna pojmů Raffung a Dehnung v kapitolách 5.1.3 a 5.2.3.  

 

Zde uvádím několik témat, o kterých může diplomantka pohovořit při obhajobě: 

 

1. Co vlastně diplomantku motivovalo právě k výběru Cornélie Huygensové, ve srovnání s jejími 

vrstevnicemi, předchůdkyněmi či následovnicemi? Byl to chybějící výzkum jejího díla, či osobní 

zájem? 

2. Do jaké míry už bylo dílo Huygensové dříve zkoumáno? 

3. Na základě čeho byl vybrán korpus? V názvu DP stojí, že se bude jednat o dva romány, na straně 41 

však sama pisatelka Een huwelijk označí za krátkou novelu. Je zde velký nepoměr mezi touto 

novelou a rozsáhlým, téměř pětisetstránkovým románem. Pisatelka prý chtěla sledovat vývoj v čase, 

ale tato díla od sebe dělilo jen pět let (obě vyšla v 90. letech 19. stol.), zatímco Huygensová literárně 
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debutovala už v roce 1877. Nakolik reprezentativní byl její výběr pro tvorbu Huygensové? Nebo 

diplomantka vybírala jen na základě obsahových kritérií? 

4. Jak byla vybrána metoda zkoumání? Tady může diplomantka zmínit srovnatelné výzkumy ženské 

literatury, které prostudovala (Meijer, Van Boven). 

5. Ad 3.4. Schrijverschap. Kam řadí Huygensovou přední publikace o nizozemských literárních 

dějinách? Nebo vůbec není uváděna? C. Huygensová například nebyla, na rozdíl od Miny 

Krusemanové, Hélène Swarthové či Henriette Roland Holstové, zařazena do přehledu „píšících žen“ 

Schrijvende  vrouwen. Een kleine literatuurgeschiedenis van de Lage Landen 1880-2010 (publikaci 

diplomantka uvádí v Bibliografii). Jaké faktory způsobily, že se Huygensová nedostala ani do 

„ženského literárního kánonu“? 

6. Ad 5.1.6. Jako zajímavý motiv, který diplomantka uvádí v analýze novely Een huwelijk, shledávám 

použití intertextuálního odkazu na divadelní hru Heda Gablerová Henrika Ibsena. Srovnání těchto 

děl by si určitě zasloužilo více prostoru, i když vzhledem k pojetí práce mu diplomantka věnovala 

dostatečnou pozornost. (Byl by to spíš námět pro nějakou budoucí písemnou práci studenta 

nederlandistiky). Mě by ovšem zajímalo, jakým způsobem se diplomantka s touto hrou seznámila – 

zda pouze skrze analyzovanou novelu, či přímo. Na straně 39 shrnuje děj hry, ale v Bibliografii není 

žádný odkaz na Ibsenovo dílo. 

 

Přes některé nedostatky podává práce velmi přesvědčivé výsledky. Jen bych poznamenala, že na 

samém konci postrádám kapitolu, která by porovnala analýzy obou zkoumaných děl. Diplomantka to činí, 

ale až v samotném Závěru. Závěr už by měl obsahovat pouze shrnutí dosavadních výsledků, ovšem ne žádné 

nové poznatky.  

Celkově práci hodnotím pozitivně. Oceňuji volbu obtížného, pro dnešní dobu vzdáleného tématu, 

vynikající práci se sekundárními zdroji, které si diplomantka opatřila, analytické schopnosti, přesvědčivé 

výsledky.  

 

Tuto diplomovou práci tímto doporučuji k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: velmi dobře. 

 

 

Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. 

Praha, 29. ledna 2013  

 


