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       Bakalářská práce Terezy Slavíčkové zaujme už jasným zacílením a vymezením tématu – 

autorka se rozhodla prozkoumat formulování a výstavbu genderových rolí mužských a ženských 

postav ve třech románech Karoliny Světlé. Předeslaný záměr přiblížit a zatraktivnit tímto způsobem 

část tvorby klasičky české literatury současnému čtenáři| (a tím vlastně naplnit pedagogické 

směřování svého vysokoškolského školení) vnímám v dnešní době za přínosný a legitimní – debata 

o genderových rolích (a podobě rodiny) stále představuje horké téma.  

       Z hlediska literárněvědného bádání je však nutno vyzdvihnout i skutečnost, která je v práci 

poněkud upozaděna, explicitně neuvedena, vynořuje se však už v okamžicích, kdy se zde objevují 

invenční dílčí interpretace. Tereza Slavíčková totiž zvolené romány rozhodně nevyužila jen 

prvoplánově,  ne tedy jako pouhý staticky chápaný pramen k argumentům pro rozdíly v dobovém a 

dnešním vnímání genderových rolí, či ke starším tezím o „revolučnosti“ spisovatelky v přístupu 

k tradičnímu chápání  ženské a mužské role. Pečlivá a podrobná analýza zkoumaných textů, která je 

největší autorčinou devizou, také ukazuje, že charakteristika postav v nejširším smyslu slova 

nevypovídá jen o záměru Karoliny Světlé předvést čtenáři příkladný/zavrženíhodný postoj ve 

vypjatých životních situacích – ale také to, jak Světlá  svou románovou fikci buduje. Z celé práce a 

zvl. ze shrnutí v Závěru je jasné, že diplomantka si dobře uvědomuje, jak tu jde souběžně o 

záměrnou modelaci situací s výchovným dopadem a o intenci ke vzbuzení zájmu u širších vrstev 

čtenářů.  Je škoda, že tento přesah, který odkazuje ke  kompetencím diplomantky,  není  dostatečně 

zvýrazněn.      

         Z konstatování této poněkud zasuté, avšak cenné linie uvažování o funkci postav ve 

zkoumaných  románech, vyplývá také můj dotaz pro autorku:  zajímá mě, proč zastřešila všechny 

kapitoly poněkud mechanicky, opakujícími se  názvy (postava ženy  jako matky, manželky a 

hospodyně a – veřejného činitele;  obdobně u postav mužských)?  Jak v anaýzách sama uvádí,  ne 
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všechny postavy tyto vzorce naplňují. Nejviditelnější je to v případech uvažování o ženě jako 

veřejném činiteli (prvoplánově v plném rozsahu zřetelném  pouze u Frantiny):  v textech převažují 

charakteristiky žen jako (ne)veřejných činitelů ovlivňujících blízkou venkovskou societu ze 

soukromých pozic, tj. hlavně naplňováním rolí matky, manželky a hospodyně, a to i v pozici 

„náhradnic“.  Z tohoto faktu vyplývá i  má další připomínka: při vymezování  plochy dobového 

vnímání mužské a ženské role, nutného pro konstituování dnešních postojů k této problematice, se 

diplomantka opírá pouze o jediný sekundární zdroj, práci Mileny Lenderové. Domnívám se, že by 

nebylo od věci doplnit odbornou kulturně historickou literaturu rovněž o nějaký titul, zaměřený 

k dobovému chápání dítěte: nabízí se minimálně práce z pera téže autorky (Lenderová, M.–Rýdl. 

K.: Radostné dětství? : dítě v Čechách devatenáctého století).  

          Přes vše uvedené  považuji bakalářskou práci Terezy Slavíčkové za velmi zdařilou. Ráda ji 

doporučuji k obhajobě.          
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