Posudek na diplomovou práci Emy Novotné
Ve své diplomové práci se Ema Novotná zabývá klíčovým románem Williama Faulknera
The Sound and the Fury, který se ovšem pokouší analyzovat z velmi neotřelého hlediska, jímž
alespoň v českém kontextu viktimologie vskutku je. A dá se říci, že právě odtud pramení jak
největší přínos předkládané práce, tak její potenciální slabina. Zatímco se totiž diplomantce
podařilo nalézt nový a do značné míry objevný přístup k výše uvedenému dílu, je zřejmé, že
vystudovaný a školený psycholog v oblasti viktimologie by byl schopen zajít do větší
hloubky, a to zejména v případě, že by čerpal z materiálů americké provenience. Na druhé
straně se ovšem Emě Novotné podařilo dokázat, že poznatky čerpané zejména z Čírtkové lze
smysluplně aplikovat na zvolené literární dílo, a v závěru navíc načrtla zcela jasné paralely
hlavně v případě postav Quentina a Jasona. Cenné také je, že si sama uvědomila, že v případě
Dilsey je nutno postupovat jinak, ačkoli i ona je v jistém slova smyslu obětí.
Dále je nutno podtrhnout, že Ema Novotná dokonale zvládla metodu "close reading", což
při četbě díla tak náročného není vždy samozřejmostí, a vybrala tudíž vhodné citáty ilustrující
její teze. A chvályhodné také je, že prostudovala značné množství sekundární literatury,
třebaže v ní přímé pomoci našla jen málo - sama uvádí především rozbory křesťanského
motivu oběti a obětování.
K předkládané diplomové práci nemám žádné zásadní výtky či připomínky, pouze dvě
doplňující otázky: 11 Nebylo by podle Emy Novotné příhodnější použít jako základní
sekundární pramen nějaký specifičtěji zaměřený titul (patrně publikovaný v USA) než
základní přehled Čírtkové? 2/ A je podle jejího názoru křesťanský motiv oběti a obětování
nějakým podstatným způsobem provázán s viktimologií, nebo jsou to dvě naprosto separátní
věci?

Diplomovou práci Emy Novotné předběžně navrhuji - v závislosti na posudku oponenta a
na výkonu diplomantky při ústní obhajobě - hodnotit stupněm velmi dobře.
Praha, 18.1.2007
Dr. Hana Ulmanová, M.A.
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