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     Diplomová práce Bc. Lucie Kubecové Lenka Procházková: Beránek. Interpretace 
a recepce díla. je, jak název práce napovídá, analyticky a interpretačně pojatou 
kvalifikační prací. Román Beránek je dle mého názoru pro interpretaci skutečnou 
výzvou, ať mu již hodnotitelé přiřadí jakoukoli uměleckou hodnotu, neboť je 
osobitým zpracováním známých biblických témat. Nabízela se tedy celá škála 
možností, jak takovou práci pojmout, aby se její těžiště nepřevážilo např. do
teologických nebo filosofických hledisek či aby se práce nestala lacině filosofující. 
Dále stála Lucie před nelehkou otázkou, jak práci dále strukturovat.  
     Lucie se s těmito metodologickými problémy podle mého mínění vyrovnala velmi 
dobře: 1/ rozhodla se s interpretací díla spojit v jeden celek také jeho recepci, 2/ 
rozhodla se pro interpretaci vybraných míst románu, 3/ interpretaci zaměřila na 
autorské inovace (ve smyslu Bible vs. zpracování Lenky Procházkové).
     Oceňuji, že součástí práce je také rozhovor s autorkou románu; tento rozhovor se 
stal zajímavým zdrojem podkladů pro interpretační pasáže práce.
Pro účely obhajoby doporučuji Lucii:
     1/ vrátit se k žánrovému označení románu Beránek a rozvést, proč se nejedná o 
román v pravém slova smyslu historický (např. s. 22 diplomové práce), popř. o jaký 
typ historického románu se jedná, popř. které žánrové označení by bylo pro román 
nejpřesnější;
     2/ vrátit se k tomu, v čem především tkví čtenářská přitažlivost Beránka, zamyslet 
se nad tím, zda je to (jen) v inovacích biblických příběhů či ještě v něčem jiném atp. 
Podepřít tvrzení, že Lenka Procházková je skvělá vypravěčka – v čem konkrétně se 
rysy dobrého vyprávění příběhu projevují.

     Práci Bc. Lucie Kubecové hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.
Přeji Lucii mnoho úspěchů v dalším odborném i osobním růstu.
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