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Cíl práce, její účel a směřování  

Když byla tato diplomová práce  zadávána, bylo téma československých spartakiád z kulturně 
historického hlediska zpracováno jen formou dílčích studií či obecných prací, v nichž ale spartakiády 
hrály dílčí roli. V průběhu psaní diplomové práce ale vyšla komplexní a materiálově široce založená 
knižní monografie Petra Roubala (Československé spartakiády. Academia, Praha, 2016, 408 s.). 
Diplomantka tedy stála před zcela novým a náročným úkolem věnovat se tomu, co „zbývá“. Tato 
pragmatická okolnost výslednou podobu textu poznamenala, ale nepoškodila. Zatímco Roubalova 
monografie je řekněme socio-kulturní, práce Marty Harasimowicz je spíše kulturně-sociologizující. 
Představuje zralou a produktivní podobu kulturně historické práce, založené na široce pojatém 
konceptu textu a znakového systému, v němž je analýza označování přirozeně zasazena do širšího 
kontextového rámce. 

 

Metodologie 

Práci prospívá, že není koncipována chronologicky, tedy způsobem obvyklým pro historizující 
přístupy. Diplomantka prokázala schopnost v materiálu přirozeným způsobem koncipovat širší 
tematické celky, které pak může analyzovat a vykládat samostatně, a zároveň využívat postupné 
vrstvení výkladu. Materiál je navíc průběžně nasvěcován produktivní kulturní či literární teorií; 
diplomantka při tom prokazuje nejen široký rozhled, ale i schopnost rozpoznat, které aplikace obecné 
teorie jsou pro zkoumaný materiál vskutku relevantní; díky tomu práce ani trochu nevyznívá jako 
přehlídka autorčiny sečtelosti. Jádrem výkladu z metodologického hlediska je Barthesova sémiotika, 
koncipovaná pro analýzu novodobých mýtizací, která je ovšem funkčně doplněná o práce věnované 
performativitě, což je u tohoto tématu zcela na místě. 

 

Práce s odbornou literaturou  

Jak již bylo zmíněno výše, spektrum odborné literatury, jež je pro výklad využívána, je široké, pestré, 
a přitom funkčně selektované. Velice podnětně působí odkazy a dílčí aplikace jak přístupů 
kulturálních, tak i filozofických, sociologizujících i historických. Práce tak inspiruje nejen vlastními 
výkladovými podněty, ale také připomenutím tohoto rámce odborných textů. Autorka práce navíc 
prokazuje schopnost odlišit pojmosloví i výkladové rámce dobové od prací, jejichž terminologii a 
přístupy může bez distance sdílet. 

 

Styl a prezentace  

Práce působí naprosto zralým dojmem. Nehyzdí ji běžné školské nešvary stylizační, ale netrpí ani 
přemírou materiálové popisnosti, či naopak akademickou „zaumností“. Celek práce je dobře rozvržen 
a z hlediska zajímavosti se práce jeví jako nesporně přínosná a čtivá (a zároveň i dobře čitelná) od 
počátku až do konce. V neposlední řadě oceňuji i ediční provedení práce. 
 
 



Celkové hodnocení 

Jde o práci jednoznačně nadstandardní, která nejen dokumentuje diplomantčiny schopnosti, ale je 
přínosná i oborově, jak v rámci kulturní historie, tak i pro komparativně pojatou literární vědu. 

Na základě výše uvedeného doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě a navrhuji její hodnocení 
známkou výborně. 

 

V Praze dne 6. 9. 2017  

                                      Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 

 

 


