
Oponentský posudok k bakalárskej práce Žofie Peroutkovej: Témata násilí a odcizení v 

románech Roberta Arlta  El juguete rabioso a Los siete locos 

 

Žofie Peroutková si vo svojej práci dáva za cieľ porovnať dva romány El juguete rabioso 

(1926) a Los siete locos (1929) argentínskeho spisovateľa Roberta Arlta, pričom sa zameriava 

na ich body stretu, čím sú najmä témy násilia a odcudzenia. 

 

Študentka si zrozumiteľne stanovila cieľ práce a naprieč celou prácou si udržala veľmi pekný 

a čítavý spôsob písania. Oceňujem spôsob, akým integruje do práce biografické informácie 

o autorovi, a to cez vzťah s rodnou Argentínou. Biografia autora nie je vždy potrebná, no v 

tomto prípade sa zameriava na fakty, ktoré neskôr pomáhajú vysvetliť niektoré motívy v 

Arltových románoch. 

 

V práci taktiež dokazuje, že jej poznatky sa nelimitujú iba na hispanoamerickú a španielsku 

literatúru, ale že má prehľad i v svetovej literatúre a vydarene tieto svoje poznatky v práci 

využíva. Citovaný prehovor Astrologa (s. 28) naozaj značne čerpá z Nietzscheho, čo 

dokazuje i poznatky o jeho filozofii. 

 

 

Za veľmi prínosnú považujem časť, v ktorej študentka píše o jazykovom jave lunfardo, ktorý 

v El juguete rabioso predstavuje motív odcudzenia. Objavuje sa podobný či rovnaký 

lingvistický jav v románe Los siete locos? Túto kapitolu by bolo zaujímavé poňať 

i z komparatistického hľadiska. 

 

 

V závere práce študentka píše: “Sice byla v tomto ohledu četba Los 

siete locos o poznání náročnější, ale na druhou stranu zde byli protagonisté vylíčeni s daleko 

většími nuancemi, což dodávalo dílu na pravdivosti.” (s. 40) Pravdivosť je v tomto prípade 

asi zle zvolené slovo, čo znamená pravdivosť románu a celkovo fikcie? O tom by sa dalo vela 

polemizovať, možno by bolo lepšie zvolené slovo autenticita, dôveryhodnosť ? 

 

 

 

Práca Žofie Peroutkovej jednoznačne spĺňa požiadavky kladené na bakalársku prácu a preto 

ju doporučujem k obhajobe a navrhujem hodnotiť ako výbornú. 

 

 

V Prahe dne 27. 5. 2021     Miroslava Filová 

 


