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Zkoumat esejistické dílo José Martího je téma velmi náročné vzhledem k jeho rozsahu, 

významu a hojné odborné literatuře. Proto je  pro bakalářskou práci adekvátní soustředit se na 

komentář k několika málo Martího textům a zasadit je do kontextu. Autorce se podařilo tento 

záměr naplnit částečně: práce není zcela soustředěná, rozbíhá se do příliš širokého 

informování o kubánském historickém a literárním kontextu, které zabírá tři čtvrtiny textu. Je 

ovšem třeba ocenit, že uspořádání tohoto panoramatu autorka celkem zvládla. 

     Šíře záběru vedla v některých úvodních kapitolách k určité povrchnosti a nevyzrálosti 

odborného jazyka. Týká se to zejména literárněvědných pasáží: kapitolka o Martího poezii 

působí školně; v dalších kapitolách se zdá nevyjasněný vztah mezi pojmy článek a esej, které 

autorka postupně předkládá jako dva nespojité žánry (Martího články o Wildeovi a 

Whitmanovi nejsou eseje?). 

      Ve stěžejní části práce, věnované  esejům „Matka Amerika“ a „Naše Amerika“, jsou však 

formulace výrazně lepší, Sandra Bočková zde relativně vyzrále postihuje některé stěžejní 

aspekty Martího pojetí kubánské a latinskoamerické kultury. Tato centrální kapitola rovněž 

dobře pracuje se sekundární literaturou, kterou využívá nejen jako zdroj informací, ale pro 

konfrontaci s různými interpretacemi.  

     Ve výběru odborné literatury je třeba ocenit pozornost věnovanou českým pracím 

k danému tématu (mohl být zmíněn také sborník z pražského symposia Trascendencia 

cultural de la obra de José Martí, 2003). Výběr z cizojazyčné odborné literatury je 

pochopitelně spíše náhodný, ale v každém případě užitečný a zapojený do práce adekvátním 

způsobem. 

      Přes nevyváženou kompozici a nevyrovnanou formulační úroveň považuji tuto 

bakalářskou práci za cennou zejména ve stěžejní kapitole věnované komentáři ke konkrétním 

Martího textům. Spolu se zvládnutým využitím odborné literatury oceňuji také dobré 

zredigování textu, bez jazykových a faktografických chyb (kromě ojedinělých výjimek, jako 

je záměna jména Mendiveho a Martího na s. 14 nebo datace evropského eseje do 10. století na 

s. 19, kde jde evidentně o překlepy). V grafické úpravě by názvy knih měly být psány 

kurzívou. 

     Práce Sandry Bočkové splňuje nároky na bakalářskou práci. Doporučuji ji k obhajobě a 

navrhuji, aby byla hodnocena jako velmi dobrá. 

 

                       Anna Housková 

23. 1. 2015 

 

 



 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


