
Posudek vedoucí bakalářské práce Elišky Sýkorové 

Ženské postavy v románech Hija de la fortuna a Retrato en sepia od Isabel Allende 

 

Chilská autorka Isabel Allende se těší po světě značné popularitě a její romány jsou 

překládány do mnoha jazyků; nejinak je tomu v případě České republiky. Proslavil ji 

především román Dům duchů, 1982, sága několika generací psaná v duchu magického 

realismu, která byla srovnávána se Sto roky samoty G. Garcíi Márqueze (a autorka byla i 

kritizována, že slavné dílo imituje). Ač její další romány, dle mého, nedosáhly stejných 

literárních kvalit, jsou čtenářsky velmi oblíbené.      

 Eliška Sýkorová zvolila romány Hija de la fortuna (Dcera štěstěny, 1998) a Retrato en 

sepia (Sépiový portrét, 2000), v nichž při četbě našla řadu styčných bodů. V úvodu 

přesvědčivě vysvětluje záměr práce, výběr korpusu a to, jak jí téma, tedy zobrazení ženských 

postav (ženskou autorkou), vykrystalizovalo do několika milníků, kolem kterých se život žen 

v zobrazované době soustředil.         

 Autorka přibližuje život I. Allende a hovoří o souvislostech jejího díla s magickým 

realismem a ženskou literaturou. Vzhledem k povaze práce musí být nutně tyto pasáže jen 

velmi stručné, přesto považuji některá tvrzení za zjednodušující a diskutabilní – navíc 

se samotným tématem bc. práce nesouvisejí. Tak např. na s. 10 se dočteme, že „Oba autoři 

zobrazují život jako kontinuitu.“ (myšleni Allende a GGM). Co je tím myšleno? Navíc García 

Márquez zachází s časem jinak než Allende, s mnohem větším důrazem na cykličnost, 

archetypy apod. Troufalý se zdá i parafrázovaný a dále citovaný výrok Martina Stúra „chybějí 

mladí píšící muži, kteří by předčili nebo se alespoň vyrovnali těm starším spisovatelům, kteří 

pomalu odcházejí…“ O jakém období autor hovoří? Jak pak chápat věhlas např. R. Pigliy či R. 

Bolaňa?           

 Kapitola „Postavení žen v latinskoamerické společnosti“ je sice sociologická, a ne 

literární, ale vzhledem k tématu práce přináší zajímavé informace např. o přístupu žen ke 

vzdělání (tato otázka je v analyzovaných románech důležitá). Exkurz do současného Chile 

mohl být naopak stručnější, neboť s danými literárními díly nesouvisí.   

 Jádro práce tvoří kapitoly 4 a 5, které se soustřeďují na romány Hija de la fortuna a 

Retrato en sepia, které autorka nejprve v krátkosti představuje a nabízí i stručné „portréty“ 

ženských postav; to rozhodně přispívá ke srozumitelnosti další kapitoly. V té Eliška Sýkorová 

nabízí soustředěnou analýzu textů, z nichž vybírá především zmíněné milníky, které zásadním 

způsobem určují životy a směřování ženských postav. Oceňuji, že zkoumané motivy vztahuje 

k historickému a společenskému kontextu.        

 E. Sýkorová trefně poukazuje na zobrazení vzdělání jako cesty ke svobodě (zajímavé 

jsou odkazy na „domorodou“ moudrost mamy Fresie, která je spjata s mýty), čtivě píše i o 

dalších motivech, láska, sex apod. Některá tvrzení by si zasloužila jasnější interpretaci, např. 

„První setkání protagonistů je významné v magickorealistické poetice.” (s. 39-40, citováno). 

Proč? Celkově je ale analýza klíčových motivů spojených s ženskými postavami zdařilá a 

autorka dokládá svá tvrzení množstvím vhodně zvolených ukázek.   

 Pokud jde o formální/stylistickou rovinu, od prvních verzí Eliška Sýkorová odvedla na 

textu velký kus práce. Přesto někde formulační úroveň pokulhává, některé věty či spojení 



jsou neohrabané (např. „García Márquez má také podobně propletené příběhy, tedy ještě s 

umocněnějším groteskním vpádem a vpádem neobyčejnosti, než je tomu u Allende.“, s. 9-

10; nebo „můžeme vyčíst, že je vášnivá ohledně tématu postavení žen ve společnosti.“, s. 

12), často se opakují slova a formulace, pozor na užití zájmena svůj/své („Je volná a mohou 

se s Taem konečně oddat jejich lásce.“). 

 Bakalářská práce Elišky Sýkorové bezpochyby splňuje požadavky kladené na tento typ 

textu a přináší řadu zajímavých informací a postřehů. Vzhledem k výše řečenému doporučuji 

práci k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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