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, ~. mán Arundhati Royové The God oj 
Skutečnost, že si Ester Szilagyiova vybrala pro ;vo~ pra~1 ro.... ~ b vale i o určitém 

Small Things svědčí nejen o její orientaci v soucasne s~eto~e. r~máno:~o~;: :'v mezen tenrlm 

přehledu o indické literatuře psané anglicky. V úv~du Je cIthve fOá
rm 

a předsta:ena teoreticki 
de k dal .... ' postupu pn rozboru rom nu 'postmodernism' vzhle m SImu ,.. 

základna pro studium, zejména práce teoretičky Susan Watkinsove. StrategIe rozbo~ru te:~ Je ve 
všech kapitolách jasně definovaná, aplikované teorie jsou srozumitelné a prehledne nastmeny na 

počátku každékapitoly, práce je rovněž přehledně strukturovaná. 

Za velmi zdařilou považuji kapitolu 'Narrative,' která je věnována rozb/oru romá~u .~ hled~ska 
teoretických prací Kate Hamburger a obzvlaste Gerarda Genettea, k~ere se ~a~:~aJl studle~ 
inovativních technik pojetÍ vyprávěcího času. Aplikaci Genetteovy teone rozeblraJlcl vztah meZI 

'récit' a 'histoire' považuji za velmi vhodnou a je nutno konstatovat, že se kandidátka tohoto úkolu 

zhostila s poměrné značnou dávkou obratnosti. 

Srovnáni románu The God oj Small Things se starobylými indickými eposy předestírá další 
v " . 0'0/ / b 1 d "''' t možnosti analýzy, na kterou ovsem v pracI tohoto rozsahu a zamerel11 ne y ostatecny pros or. 

Kandidátčina polemika s postmodernismem jakožto výlučným rysem románu svědčí o jejím 

vyzrálém přístupu a jej{ analýza románu ve vztahu k postkoloniálnÍm studiím (které jsou pro 

studium románu The God oj Small Things rozhodné relevantní), zejména z hlediska subverze 
europocentrismu, je zcela opodstatněná (kapitola 'Allusions, References, Images'). 

Práci je nutno nicméně vytknout několik nedostatků. V úvodu mohl být napt stručne zmíněn 
stručný kontext románu v rámci indické literatury psané anglicky. Rovněž polemika Rushdieho a 

ostatních indických intelektuálů (spisovatelů i kritiků, jako je např. V. Kirpal, S. B. Shukla, N. 

Bharucha) ohledně postmodernismu a indické tvorby by stála za povšimnutí. Označení 

'untouchable' (str. 7) je nyni v kritickém diskurzu lépe nahradit tennínem 'dalit,' stejné jako místo 

označení 'vernacular' (languages) (str. 21) se v soucasnosti používi termín 'bhasha,' nebo 'regional.' 

Malayalam je jazyk, nikoli dialekt (rovněž str. 21). To, co provádí "Orangedrink Lemondrink Man," 
, b al '1 " ...... ,. .... '" nem mastur ace, e sexua m zneuzltí dltete (str. 12). 

Tyto výtky si vš'ak rozhodně nekladou za cíl snižovat hodnotu a úroveň práce. Ester Szilagyilová 

prokázala schopnost samostatné individuální práce s textem, rovněž citlivost při výberu odborné 

literatury (což je třeba ohodnotit kladně o to více, přihlédneme-li k omezené dostupnosti tohoto 

materiálu). Z práce vyplývá, že kandidátka nejen plně porozuměla textu, ale dokázala ho i 



fundovaně analyzovat a toto vše je dokladem odbornosti Ester Szilagyiove a její připravenosti práci 
obhájit. Práce splňuje vš'echny předpoklady pro obhajobu a pro udělen( titulu bakalář, což tímto 

doporučuji. Navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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