
Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Jméno a příjmení studentky:   Andromeda Ludmila Liberiou 

Téma bakalářské práce: „Karolos Tsizek – intelektuál na rozhraní tří kultur“ (Karolos Tsizek – 

intellectual on the border of three cultures)   

 

Bakalářská práce studentky Liberiou se zabývá prezentací života a díla Karolose Tsizka (Karla Čížka), 

zřejmě nejdůležitějšího intelektuála českého původu, který od dětského věku do své smrti (2013) žil a 

tvořil v Soluni. Tsizek je v Řecku považován za jednoho z předních představitelů soluňské poválečné 

intelektuální scény. Sám žil na rozhraní tří kultur – české, řecké a italské. Svými překlady z češtiny a 

slovenštiny do řečtiny se jedinečným způsobem zasloužil o popularizaci české a slovenské literatury. 

Přesto život a dílo Karolose Tsizka zůstávaly dodnes téměř neznámé pro většinu české akademické 

komunity i laické veřejnosti.  Studentka Liberiou se velmi zdařilým způsobem zhostila úkolu poprvé 

na akademické úrovni prezentovat život i dílo tohoto řecko-českého intelektuála.   

Celkový rozsah bakalářské práce odpovídá stanoveným cílům, její dělení do pěti kapitol s řadou 

dalších podkapitol považuji za logické, symetrické a přehledné. Každý čtenář se v ní orientuje velmi 

dobře.  

V první kapitole studentka velmi expresivně vysvětluje osobní motivaci, která ji vedla k výběru 

tématu. Osobní zaujetí a velký zájem studentky je zjevný ve všech kapitolách práce. V první fázi 

sestavení a psaní bakalářské práce studentka dávala najevo svůj osobní zájem a angažovanost do 

takové míry, že jsem z pozice vedoucího práce doporučil korekci některých části, například omezením 

rozsahu použitých pasáží z rozhovorů se synem a vnukem Karolose Tsizka. Jako nejpovedenější 

považuji druhou a čtvrtou kapitolu práce, tedy kapitoly, které nastiňují život a dílo Karolose Tsizka.  

Za velmi cennou považuji skutečnost, že studentka se neomezila pouze na autorskou a 

překladatelskou činnost Tsizka, ale do práce zakomponovala i podkapitolu zabývající se grafickou a 

malířskou prací tohoto řecko-českého intelektuála. Studentka při zpracování těchto kapitol odkazuje 

na nejstěžejnější články nebo další související publikace řeckých literátů i blízkých spolupracovníků 

Tsizka. Velmi zdařilé je též použití primárních materiálů z ještě nezpracovaného archivu Karolose 

Tsizka nebo z jeho korespondence. Škoda jen, že studentka při zpracování autorova díla, zejména na 

stranách o jeho sbírce autobiografických povídek (str. 36-42) nezakomponovala i pár stručných 

úryvků z četných recenzních článků o ní. Nicméně se domnívám, že svým obsahem i rozsahem výkon 



studentky Liberiou přesahuje stanovené limity pro bakalářskou práci. Její práce poskytuje řadu 

užitečných informací a může být použita jako pramen pro zpracování dalších článků, popř. diplomové 

práce, věnované Tsizkovi.   

Méně úspěšně se studentka popasovala s řadou formálních záležitostí a koncepčností odkazů 

bakalářské práce. Nejsem tím nejpovolanějším, abych se mohl vyjádřit k jazykovému zpracování 

práce. Je ale zjevné, že bibliografické odkazy trpí různými nedostatky. V práci se vyskytují pravopisné 

chyby (str. 32), neúplné uvedení letopočtů (str. 22), nejednotná transliterace řeckých jmen (str. 18 

Pita a Pitta) nebo zbytečná opakování (str. 27), které zřejmě vypovídají o nedostatečné kontrole nebo 

o chvatu, ve kterém byla bakalářská práce dopsána. 

Podle názoru školitele studentka dostatečně a velmi produktivně využila příležitosti, které měla 

v minulém roce k hlubšímu zpracování tématu během svých krátkodobých pobytů v Řecku, zejména v 

Soluni. Studentce se podařilo objevit a pracovat s nejhodnotnějšími prameny, které se zabývají 

životem a dílem Karla Tsizka.   

Podle mého názoru práce studentky Liberiou splňuje formální a obsahové požadavky kladené na 

bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Přes moje výslovné výhrady k některým 

formálním nedostatkům navrhuji ohodnotit práci známkou „výborně“. 

V Praze, 19. ledna 2018 

                                                                                                         PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D. 


