
Posudek vedoucí bakalářské práce Anny Šťastné 

¡Écue-Yamba-Ó!: Motiv cesty v románové prvotině Aleja Carpentiera 

 

Anna Šťastná zvolila pro svou bakalářskou práci dílo Kubánce Aleja Carpentiera, který je 

známý jako jeden z předních představitelů nové hispanoamerické prózy a jako autor teorie 

„zázračného reálna“. V českém prostředí je znám díky hojným překladům jeho literární 

tvorby, ovšem právě prvotina ¡Écue-Yamba-Ó! z roku 1933 přeložena není. Jak ale autorčina 

práce dokládá, rozhodně si zaslouží pozornost.  

Nejprve zasazuje Carpentiera do historického a společenského rámce, což je na místě, 

protože i vznik zkoumaného románu byl silně ovlivněn politickým děním na Kubě, 

Carpentierovým odporem vůči režimu a následným uvězněním. Anna Šťastná se příhodně 

zmiňuje i o kontextu literárním, od modernismu k avantgardám; zdůrazňuje Carpentierovy 

styky se surrealismem i zájem o černošské etnikum a jeho kulturu (a to i v hudební oblasti, 

viz kantáta La pasión negra) – právě tento amalgám stojí u zrodu jeh literárního stylu.  

Stěžejná část práce se pak soustřeďuje na zmíněný román, který je navíc analyzován jasně 

vymezeným prizmatem, kterým je motiv cesty. Tuto soustředěnost považuji za velmi  

chvályhodnou: umožňuje autorce vidět román v jeho celistvosti a zároveň jít do hloubky. 

Anna Šťastná uvažuje o různých typech cesty v literárních textech a opírá se o klasifikaci na 

cestu horizontální a vertikální – ta s sebou nese motiv iniciace či zasvěcení; zde bych chtěla 

připomenout, že vertikální cesta nemusí být jen cestou do nitra, ale také opačným směrem, 

vzhůru, k Bohu či jinému transcendentálnu.  

Anna Šťastná v následujících kapitolách dokládá, že v Carpentierově románu se cesta 

objevuje v obou těchto rovinách a jejím prostřednictvím sledujeme osudy hlavního hrdiny 

Menegilda a setkávání s dalšími postavami. Autorka velmi zajímavě přibližuje i svět 

antilského ñañiguismu. 

Anna Šťastná prokázala v bakalářské práci dovednosti, které jsou třeba pro vytvoření 

odborného textu. Dobře pracuje se sekundární literaturou, stanovuje si jasné teze, které 

následně naplňuje, a své názory dokládá citacemi jak teoretickými, tak především ze 

samotného analyzovaného díla. Oceňuji rovněž to, že je její přístup založen na četbě textu, 

ke které přistupuje s potřebnou pokorou. I jazyková úroveň práce je odpovídající, jen pozor 

na drobné chyby, např. při skloňování cizích jmen: určitě zní lépe „Longinin přízvuk“ než 

„Longiny…“ (s. 31). 

Bakalářskou práci Anny Šťastné hodnotím jako zdařilou a navrhuji hodnocení výborně. 
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