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Oponentský posudek


Předmětem pozornosti Lucie Jelínkové se stala osobnost Pavly Moudré (1861–1940). Autorce však nešlo jen o popsání jejích životních osudů a literárního díla, ale především o důkladné zhodnocení její mnohostranné činnosti a veřejných aktivit (angažovanost v ochraně zvířat, mírovém a feministickém hnutí aj.) v širším kontextu tehdejšího vývoje české společnosti. Život Pavly Moudré se v mnohém lišil od osudů jejích současnic, přesto (nebo spíš právě proto) v řadě ohledů dokládá možnosti a hranice uplatnění, které daná epocha ženám dávala.

Předkládaná diplomová práce má kvalitní heuristikou základnu. Autorka prostudovala jak archivní prameny (pozůstalost Pavly Moudré v SOkA Benešov a Literárním archivu Památníku nár. písemnictví + jiné pozůstalosti a archivní fondy), tak i tištěné prameny – zde je nutno upozornit na pečlivou excerpci děl Pavly Moudré, a to jak těch, které byly publikovány v dobovém tisku, tak i těch, které byly vydávány samostatně. Kromě toho vycházela autorka i z dobové a současné odborné literatury zabývající nejenom osobností Pavly Moudré, českých spisovatelů, vývojem české literatury, ale použila i obecněji zaměřené odborné práce. Rozsáhlá heuristická základna umožnila autorce kvalitním způsobem zpracovat zvolené téma a navázat, tak na svou předchozí bakalářskou práci.

Práce je členěna do dvou hlavních částí, které logickým způsobem oddělují dvě ústřední témata práce: a) popsání životních osudů Pavly Moudré a b) popis její veřejné a literární činnosti. V první části autorka zvolila chronologické řazení jednotlivých podkapitol, které podrobně zpracovávají jednotlivé fáze života spisovatelky. Neomezila se však na pouhé popisování životních osudů, ale díky využití autobiografických spisů a korespondence se jí podařilo zachytit i myšlenkový svět Pavly Moudré. Ve druhé části se rozhodla pro tematické členění, což ji umožnilo postihnout jednotlivé aktivity a sféry zájmu Pavly Moudré. Autorka se postupně věnuje aktivitám redaktorským, spisovatelským, překladatelským a veřejné aktivitě. I zde autorka zužitkovala bohatou heuristickou základnu své práce a informace z jejích odborných spisů vždy doplňovala údaji z korespondence, takže vznikl ucelený pohled na danou problematiku.
Práce má přehlednou a logicky uspořádanou strukturu.

Některé formální nedostatky (občasné překlepy, zapomenutá interpunkce, neuvedení použité literatury v seznamu literatury (např. některé knihy Pavly Moudré uvedené v pozn. p. č. 3 na s. 9)) nemohou potlačit celkově dobrý dojem předkládané diplomové práce. Práce má pečlivě vypracovaný poznámkový aparát (odkazy na použité pram. a lit. ale také vysvětlování osobností, institucí apod.), je psána čtivým a dobře srozumitelným jazykem a má přehledné a promyšlené uspořádání.

Hlavním přínosem práce je především zpracování dosud opomíjeného tématu a to inovativním způsobem – autorka kromě existující odborné literatury pečlivě prostudovala i spisovatelčinu publikační činnost a její (poměrně rozsáhlou) písemnou pozůstalost. Autorka jednoznačně splnila zadání i cíle, které v úvodu své práce charakterizovala.

Dílčí výhrady mám pouze k formálním náležitostem (viz výše – uvádění použité lit. v seznamu lit.).

Předkládanou diplomovou práci Bc. Lucie Jelínkové doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně.
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