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Bakalárska práca Andrey Schneiderovej prináša veľmi pútavú tému, ktorej sa dejiny 

literatúry venovali len v menšej miere alebo vo veľmi špecializovaných štúdiách, týkajúcich 

sa motívu upírstva v kultúre všeobecne. Jej spracovanie v rámci kontextu rumunských dejín a 

rumunskej literatúry je veľmi príhodné z viacerých dôvodov. V prvom rade preto, lebo sa ním 

osvetľuje významná postava dejín Rumunska, valašské knieža Vlad III. Ţepeş, a jeho obraz v 

európskej kultúre, ktorým sa jeho historická postava prepájala, ba takmer splývala s 

predstavou upíra. Ďalším dôvodom, ktorý považujem za inšpiratívny pre štúdiá cudzích kultúr 

a literatúr na univerzitnej pôde, je návrat žánru hororu do umenia posledných desaťročí, ktorý 

predstavuje mimoriadne rozšírenú oblasť umeleckej produkcie v literatúre, divadle i filme.  

Ústredným problémom práce je zachytiť postavu rumunského kniežaťa z viacerých 

strán. Jej obraz vyhľadáva kandidátka v dielach rôzneho charakteru, medziiným aj v známej 

epickej skladbe I. Budaia-Deleana, ktorou je smiešnohrdinský epos Ţiganiada z r. 1800. Ide o 

základné dielo rumunskej literatúry, ktoré má svoj význam v mnohých súvislostiach. Toto 

dielo bolo úspešným pokusom nahradiť jeden z klasických žánrov európskej literatúry, ktoré 

sa v rumunskom kontexte nerozvinuli, vytvoriť náročnú veršovanú skladbu, vyžadujúcu 

vzdelanie ako literárneho, tak i verzologického charakteru, znalosti historických súvislostí v 

komentároch a nie na poslednom mieste schopnosť tvoriť na rovine paródie, humoru a 

nadsádzky, čo vyžadovalo skutočné majstrovstvo autora. Preto považujem jeho prítomnosť v 

práci za veľmi dobrý vstup do témy, hoci by si jej adekvátne spracovanie zaslúžilo odbornejší 

postup. No aj tak ním autorka postavila protiklad k téme upírstva, resp. príklonu ku gotickým 

motívom v súčasnosti, ktoré vlastne prácu, ako sa zdá, iniciovali. Použitie ďalších prameňov a 

prístupov k téme prácu ešte rozšírili a posunuli ju na úroveň historických, kultúrnych a 

literárnych štúdií.  

 Pokiaľ ide o spôsob spracovania, tu sa vyskytli isté problémy. Jednak je počet 

spracovaných diel nízky, to však možno vysvetliť tým, že boli najlepšie prístupné. Na druhej 

strane obsahuje i dielo rumunského autora a rozbor jedného z najvýznamnejších diel 

rumunskej literatúry. Práca vychádza z obrazu valašského kniežaťa, ktorý vytvoril a rozšíril v 

19. storočí svojím románom Dracula írsky spisovateľ Bram Stoker, čo považujem za prínos 

nie kvôli umeleckým kvalitám románu, ale preto, lebo tento obraz je dodnes populárny a 

predstavy kultúrnej verejnosti v Európe ovplyvňuje napriek svojmu dávnemu pôvodu. Jeho 



pôsobenie ešte znásobili viaceré filmové spracovania a najmä súčasná obľuba žánru hororu. 

Za prínos považujem aj zmienky o konšpiratívnych teóriách na túto tému, čo je tiež možný 

smer ďalšieho prieskumu. Nezabudnime, že táto téma je živá aj v súčasnej kultúre USA, kde 

prednedávnom vyšla v angličtine kniha rumunského autora A. Buicana The Impaler. A 

biography of Vlad III Dracula (Tate Publishing, 2015), ktorá je prístupná aj v elektronickej 

forme, online. 

 Treba však spomenúť aj skutočnosť, že práca sa nezaobišla bez problematických 

miest. Medzi ne by sme mohli zaradiť nedostatky v presnosti v označovaní, v dátumoch, vo 

vročeniach, v citáciách a pod. No najväčším problémom práce je občas zreteľná štylistická 

nedisciplinovanosť výkladov, kde autorka pripustila nedokončené vety, chýbajúce predmety 

za slovesami vo vete, chybné väzby, skratkovité a pritom morfologicky neúplné a chybné 

vyjadrovanie a občas aj hovorový výraz, za ktorý považujem predovšetkým príslovku “hned” 

v spojení “hned dva…”, “hned několik…” a pod. Zdá sa, že autorka práce už nemala dosť 

času na záverečné čítanie práce, pretože inak by si tieto chyby bola všimla. Zároveň, 

vzhľadom na aktuálnosť témy, by si bola bibliografia vyžadovala aj viac záznamov.

 Spôsob, akým autorka diela spracovala, by si tiež zaslúžil zlepšiť. Namiesto 

kompletného prepisovania deja podľa kapitol alebo častí, ktoré zaberá veľmi veľa miesta, sa 

radšej mohla pokúsiť obsah diela zreprodukovať vlastnými slovami a vyjadriť o ňom svoj 

úsudok, vypracovať hodnotenie, čo by bolo podstatne väčším prínosom práce. 

Nepochybujem, že by to bola dokázala. 

 

 Celkovo však prácu považujem za podnetnú. Predložená práca obsahuje všetky 

potrebné doplňujúce materiály, ako citované výňatky v jazyku originálu prekladu, bibliografie 

základnej literatúry a odborných prameňov, abstrakt v angličtine, záver a résumé 

v rumunčine. Preto plne odporúčam predloženú prácu prijať a postúpiť ju do ďalšieho 

obhajobného konania. 
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