
Bakalářská práce Terezy Slavíčkové se věnuje kanonické autorce, k níž existuje značné množství 
sekundární literatury, zabývající se její tvorbou z různých úhlů pohledu, včetně toho, jejž zvolila 
kolegyně Slavíčková. Navzdory tomu působí její práce až podivuhodně svěžím, originálním 
dojmem. Tím v žádném případě nechci říci, že autorka se neopírá o sekundární literaturu; není jí 
sice mnoho, ale pro účel bakalářské práce, kladoucí důraz na vlastní interpretaci zvolených děl, je 
postačující.
Diplomantka se zabývá třemi vybranými romány Karoliny Světlé, v nichž je její představa o 
mužských a zejména pak ženských rolích realizována nejdůsledněji a tvoří hlavní téma díla. Při 
jejich analýze autorka volí dvojí úhel pohledu: ten první, jejž bychom mohli nazvat 
literárně/kulturně historickým, se zaměřuje na porovnání vztahů mezi muži a ženami v díle Světlé s 
hodnotovými normami a konvencemi soudobé měšťanské společnosti. Diplomantka dochází k 
závěru, že v řadě případů se postoj Světlé od dobových norem liší (např. ve zdůrazňování morální 
převahy žen nad muži), ale jinde se od nich neodlišuje (pro Světlou příznačné téma ženské oběti, 
tabuizace sexuality).
Druhý úhel pohledu (nazvěme jej interpretačním) porovnává obraz vztahů v románech Světlé s 
normami dnešní společnosti; i tento přístup je legitimní, neboť otázka čtenářského potenciálu 
starších literárních děl je zejména pro budoucí učitele důležitá. Slavíčková přesvědčivě ukazuje, že 
byť mezi životním způsobem spisovatelčiny a naší doby zeje – alespoň na první pohled – propast, v 
mnoha ohledech je dílo Karoliny Světlé svým pojetím základních mezilidských vztahů překvapivě 
živé a provokativní (např. patologická závislost dospělých mužů k matkám, bezdětnost dvou ze tří 
sledovaných hrdinek).
Na práci Terezy Slavíčkové oceňuji, že nešla cestou módních gender studies, přestože téma samo 
tento přístup nabízí. Umožnilo jí to přistoupit k dílu Světlé bez předzjednaných myšlenkových 
vzorců a objevit řadu skutečností, jichž by si při ideologicky vyhraněném přístupu nemusela 
všimnout. V dílech, jež zdánlivě všichni tak dobře známe, objevila motivy, v sekundární literatuře 
dosud nezreflektované (např. opakující se motiv věkově nerovného sňatku typu starší žena – mladší 
muž, vyskytující se nejen ve Vesnickém románu, kde je v popředí zájmu, a Frantině, ale také v Kříži 
u potoka ve vedlejším příběhu Eviččiných pěstounů. 
Bakalářská práce Terezy Slavíčkové je svěžím, tradicí nezatíženým pohledem na dílo autorky, často 
považované za čtenářsky neatraktivní. Mohla by se stát krokem k její čtenářské resuscitaci.

Práci považuji za velmi kvalitní a plně ji doporučuji k obhajobě.


