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diplOlT10\'OU pr~1ci Kultum Dubrozmirké republiky, kterou uchazečka
{l<-;pěšně obh~jib v TíH 2007. Ji 7, tplltl)' rrwhb knllliS(l kOllst(ltn,\r(lt, 7.e r('x~
i clp] Ině spojtljc' v interdisciplinární syntézu obě čLÍsti autorčiny erudic(' -knnti~;tickoll J kultlll'ologickou a že de facto jde o specifickou
"mptainterdisciplinarihl", neboť obě zúčasb'1ěné vědy mají samy o sobě
svrchované interdtscipllnánlÍ charakter. Jestliže tehdejší podoba pnke
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spOjovala ambicl kODlplexnosti. s nezbytnou výbérovostí.př('v(Í7ilo t6nv~t·
ctvtlph"
cLl jť:';f h~chnl tr'ntn [)nn"10r
Sm('fC'rn k nl'1lu kOTnpk)xll()~~ti. !lodnhnc"
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l7.e kOl1st<1tovat, :/,e <1Č

mel'i při shlppm kro<1ti StiCk}Tfl1 a ktdtu rolog1ck ~m"1
nc-'ní di spC\rit:-t a hneHd nll~dit1Jn historiografie ku ltury stírá jejich
vzáj!?mn(; hnmice, posí tj I pf)1 ku ltnrologick~í. KonstattlJi hm zJroven
nletodoJogickou pokrocljost práce J8kO JeJl první v~Tra7nou
charél kh'.'rlstiku.
Volba kulturněhistorického zpracováni specifické kultury Dubrovnické republiky \' rJ.n1ci dlouhodobého diplonlantčina studia chon'3tsk/
kulhny není dLÍn8 jen boh8tsrvim jejícll prnjf'V1~1, vysnkoll (!!'nVl"L dlrHlhn11 kontirmih'l1, rl~nlml pxisrencl s:ln1nstClhv:>ho sblního (ltvanl Zl vyso1

jeho obyvJtel. Atakuje zóroveň konstrukt
j('dllotné chorvatské kultury čitelnou demonstrací sanlostatnosti jednÉ>
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po?icí klllhlrjl v

idC'nhtč>

7 jejích SOllČiÍst( odlišné od vrstev ostatních.
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Druhým základním východIskem byla hYTote7C\, ze vt1\! ()sm8nsk~'
Její hdttlfy byl podstahl~'lTl pozitivním stimulem tonnov;Ím vy-

spčlé klllttlr~'

Dllbrovnické rť'publiky, Třetí hypotéZ<1, hyť rov-ne;?, nenl
přÍmo C\rtiklllovíÍnťl v tpxttl jako v~Tchodisk()! se t~rk(Í kontinuity kllltIJr~!

DubrovTlické republiky, nekončící zánikcll1 sanlostah1ého dubrovnickl'ho st8tniho útvZlru.
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plexnoc.;ti. 1'<1 odkrýv8 néÍroky, jež vYl'Jjí vnjf ? intprd isciplinCl rity: Mgr.
~(1Ic-nlm/8 rrmc.;('Ié1 .;;tnjp':; h,?ditně ?:!"1FWnV<1t problell1atiku sidE'lnE" geogra-

hc-kun C'tnnr:rr'(1
fickol1 ' 'in~!vistlckot1,
soclolmo'rlckou,
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~I !fné :1 sociálně antrnpoloQickol!
i historickou v rrlnnh1 hnril0ntpch,
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hrnl1jících religionistiku, Iingvistikl1 di<1lcktnlogii, politické <1 hospnc'hfsk(~ d('ÍJnv ch>linv
sl/r;)"\!
l"dvní hishwii histnr1c'kntl dnn(WTZltii cJ(\J'inv
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V{'rl" ;1 h-'ch111 kv. d(~iinv v,rtv<lrnéhn nm('nl, literéÍrnl historii, historické
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další discipliny. 10. 7:(' pi'edio;7PIlZl
klllhnnehistorická syntéza integruje rnetody a poznatky tolika v6dnlch
oború bez SVll :1 dlsproporct patří k jejlm největším pozitivúm.
loto pOZltlvunl Jeste vynikne pti pohledu na fond odborné hterahuv, který nlěla diplomantka k dif->]Jozici. Speciální domácí Iiteratura ke
kultuře Dubrovnické republiky neexjstuje, což můž,e být při dlouhodobe
tradici česko- jihoslo\'anských kulturních vztahú překvapi VL'. Ještě pře.
kvapiv6jší ale jo, jak chud~ je i liter:1hlra chorvatská. Ce'stu kl' k0I1cčn6
klllhlrněhistorické synté7.E' tak musela <lutorka projít sam<l dosti řídkj"rrl
porostenl spcclá Iních hh !I II , rnezl ni1'n17 nev! (tdne rovllovA ho oni Vf' fn'k .
venci ténlat a přistUP!"l, ani v kvalitě, I kdyby se nucenĚ' spokojila
s kOll1plehl1 sumou rnoderní chorvatské literatury, šlo I.'y o v)!kon jjsté
l'lC'tyhndn)'- /\nlbjce kOlllplc)xnosti jde ale dále: Jllf.:'zery v literatuře byly
rl()rlll(~ny Tn7'>:íhlým <;hlc1iem přímých pramenú v dubrovnických archlvedl, ml17pinírh shírk8ch :l kulturních institncích Cl dúv(';rnÝm p07n,'Íní rn
seZTnpnty IllU7.ikologie Zl teatrologie
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mf~stského prostředi in sítu.

Výzkum na místě nejen dovolí I zaplnit mezery v odborné literatuře
:1 udržet tak harmonické proporce mezi jednotlivými tématy a čáshlli
textu ve vztahu k celku. Pobyt v Dubrovníku za]o7.i1 i další podstatnou

charaktenstiku ngorózní práce IVígr. Květuše Sokolové: KOll/.ln dobré
KU ihlnlěnlStorické synté:;,~, není ien v poznání, jt..,no II hm bn' a síri,
v UÓhll ipllvch ~ou v isIOSH:.'Cll a charakteristikilCh, věrohuonosti cdkovt'ho
,,~~·~,~~U ~l zručnosti jcdnot1iv)'ch tahů, které ho skládají. Spočívá přede
\'šíTn v nččcn1, co je 11:1. rozdíl od poznání obtížně uchopitelné -,
v pochopení. S radostí konstJ.hlji, že kolegynč Sokolová dosbb i tomLltc~
svrchov::m~') 11:1 ročn6rnu krité'riu.

kuuzlo plastického obrClzu, který je ale budován nutně Olllczenýnli litcrán,-ími prostředky odbornóho textu Zl povinnou kompoziční logikou.
Kompozice práce neni rozhodně Inechanická Zl její prOTnyšlenost dobře
l1kilí'11jC--'\ jak j0 cllltorka pro 7volený' úkol v~!b()r-ri; vyhnVPllZl i mctndn!ou\:rickv, Střídm(' efektivni litr~r(Írnf 71I1f;lcov!mí "POlll s \lv<;;nknn př-r-1 () íTf:1.l
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l'OZ'JlÍckti republika je' ll1in1Oř2.d113 šiF ,JřC'(±rričtu i intcrdisciplin3rního chJ.
raktcru jeho zprZ1covánt 1'ozsahe111 :1 kvalitou heuristické a nwtodo] 0i~ick('př{rr::"y iúm\'ni \,)Tslcdného tV~1rl1. Nejde jen o pnmí dornád 1110n'\;"}''lfi i 1<111+ 1.1r)' !ll] L"ro"ll i ch'" repl! ~Ii kYl srovnatelné dílo neznám ani
/. chorvatské prodl1kcE'_ V p07.ici nakl<ldatelského rpdaktorZ\

či

lektor<l

bych předloženó dílo bez váhání a bez připorninek doporučil ke knižnímu vydání él nepochyblljC že by tak učinij i nlúj chorvatský koleg<l. R1gorózll1 práci Mgr. Kvěhlše Sokolové plně doporučuji k obhajobě.
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