
Oponentský posudek bakalářské práce Jany Krulichové – Existencialistické a 

feministické proudy v životě a díle Carmen Laforetové  

 

Jana Krulichová si jako téma své bakalářské práce zvolila prozkoumání existencialistického a 

feministického podloží významného poválečného španělského románu Nic (Nada, 1945) 

spisovatelky Carmen Laforetové.  

V úvodu autorka přehledně nastiňuje strukturu práce, která je vhodně uspořádána co do 

obsahu i délky (v níž dokonce předčí požadavky bakalářské práce). Stěžejní interpretační 

části (páté kapitole) je věnováno nejvíce prostoru. V druhé a třetí kapitole diplomantka 

předkládá, jak sama upozorňuje, jakýsi „obecný“ historický a literárně-teoretický přehled 

feminismu a existencialismu. Oceňuji, že ve čtvrté kapitole nezabíhá do přílišných 

podrobností života Laforetové.  

V páté, stěžejní kapitole se autorka věnuje nejprve analýze děje, prostředí a postav, jejímž 

prostřednictvím postupně dospívá k feministickým, existencialistickým a tremendistickým 

výkladům románu. Podnětné je např. komplexní téma ilegality ženské práce za frankistického 

režimu (podkapitola 5.3.1.), role bytu jakožto postavy (s. 25) nebo autorčina interpretace 

románu, že východiskem z krize je vzdělanost a samo umění (s. 47). Zajímavé jsou rovněž 

postřehy o jakési nedourčenosti, která prostupuje román a která znesnadňuje čtenářskou 

orientaci, např. že recipient nemá často informace o vizuální stránce postav a bytu či o tom, 

kdo se právě v bytě nachází, postavy jsou představovány nejprve z pohledu Andrey a teprve 

postupně jsou přidávány perspektivy dalších postav (s. 25), např. čtenář dlouho neví, jakým 

způsobem Gloria vydělává peníze (s. 38) – navazuji na otázku, kterou si diplomantka položila 

na téže straně v souvislosti s vypravěčským odkladem skutečnosti o Gloriině formě obživy 

(„Byl za tím autorčin záměr? Chtěla tak znehodnotit Gloriin přínos?“): může mít tato 

nedourčenost, tato hra se čtenářem podle autorky v románu nějakou funkci? Může souviset 

s vyjádřením existenciálního pocitu ztracenosti nebo třeba i se zkušeností tzv. vnitřního exilu 

a tedy i se skutečností, že román nakonec prošel frankistickou cenzurou?  

Ačkoli téma explicitního násilí, jak upozorňuje sama diplomantka (s. 50), v románu absentuje 

(čímž se otevírá otázka, lze-li dílo skutečně k tremendismu řadit), kapitolu 5.5. věnovanou 

tomuto interpretačnímu směru považuji za bohatě vyargumentovanou – viz téma hladu, 

domácího násilí a animalizace postav. Naopak vzhledem k tomu, že se autorka v závěru práce 

přiklání především k existencialistickému čtení románu, očekávala jsem, že tématu (kapitole 

5.4.) bude věnováno více prostoru. Doplněno by mohlo být např. o úvahu, zda Andrea žije – 

v duchu sartrovského ateistického existencialismu – autenticky či o camusovské téma přijetí 

absurdity a zaměření se na radosti života, na jehož konci čeká pouze smrt.  

Rigiditu a jednostrannost perspektiv, která se u prací zabývajících se feministickými 

interpretacemi nezřídka vyskytuje, v práci nenalezneme. Diplomantka ctí především 

akademické hledisko a jednotlivé úhly pohledu konfrontuje, což dokládá i skutečnost, že 

teorii tremendismu objevila, jak sama píše, v průběhu vypracovávání bakalářské práce.  

V textu převažuje obsahově-interpretační analýza, autorka víceméně opomíjí analýzu 

jazykové stránky zvoleného díla, jež je přitom pro filologický rozbor významná (výjimku 

tvoří několik pasáží např. s. 17, 42). Je nicméně třeba ocenit, že diplomantka provazuje své 

interpretace s dobovou společenskou realitou a že pracuje s opravdu rozsáhlým korpusem 

sekundární literatury – což je u bakalářských prací vzácné. U všech interpretací navíc poctivě 

uvádí zdroje, což je výborný předpoklad pro akademickou práci. Zajímavé by bylo zjistit, 

jaké autory Laforetová před vydáním románu četla a jak ji tito mohli ovlivnit s ohledem na tři 

interpretační náhledy.  

Co se týče formální stránky práce, text je psán čtivým stylem, obsahuje jen minimum 

pravopisných chyb a překlepů (např. nesprávné užití přechodníku na s. 8 „následujíc 

Aristotela“, s. 10 „Opíraje se o ústřední pojem“; s. 14 „nově nabité zkušenosti“; s. 36 „Cesta 



do Madridu ji zaručí postavení“; abstrakt: „la sociedad no está capaz“; s. 13 – namísto 

„Falang“ „Falanga“; s. 20 namísto „Isolación“ „Insolación“), občas některé stylistické 

nedostatky. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 
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