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Posudek vedoucího bakalářské práce :

Bakalářská práce Lucie Michálkové se zaměřuje na obraz prostře-
dí a typologii postav V románu Helimadoe od Jaroslava Havlíčka, zdů-
razňuje tak tematickou složku ve výstavbě literární struktury. K da-
nému tématu mohla L. Michálková využít podnětů sekundární literatury
(odkazující k tvorbě spisovatele) jen částečně. Pokusila se proto
uplatnit vlastní přístup k textu a dokázala s porozuměním analyzovat
a interpretovat jeho významové hodnoty. Předností práce je i stránka
formulační, svěží, kultivovaný jazyk. Výklad má vnitřní logiku. Jak
L. Michálková konkrétně a výstižně dokládá v první části práce, prostře-
dí ovlivňuje lidské charaktery a podílí se na životních osudech sledo-
vaných postav. Přichází se zajímavým postřehem - prostředí maloměsta
pojala jako uzavřený mikroprostor, nabízející svým obyvatelům jistotu,
zároveň však stereotyp V prožívání každodennosti. Expresivitu jazyka
promítá do líčení subprostředí (např. studánka...), kontrast spatřuje
ve způsobu životního stylu rodiny vypravěče a doktora Hanzelína. L. Mi-
chálková vychází od analýzy detailu a snaží se jej vidět V hlubších sou-
vislostech. Soustředěnou pozornost věnovala typové charakteristice po-
stav. Záměr zvýraznit složitost vztahů mezi jednotlivými postavami vyplý-
vá už z řazení jejich "podobizen". Dominantní rysy Havlíčkovy povaho-
kresby nalézá v plastickém znázornění (např. zvyků a charakteru doktora
Hanzelína, portrétů postav typově kontrastních...). L. Michálková si
umí klást otázky a odpovídat na ně. Úspěšné zpracování dílčího tématu
dává dobrý základ pro celkovou interpretaci díla; Bakalářskou práci
poručuji k ob a'obě.í? 3m?
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