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Zvolené téma nabízí různé možnosti, jakje uchopit. Jana Lněničková se rozhodla pro 
"klasický" postup: po úvodní stručné kapitole, v níž vymezuje hlavní rysy 
hispanoamerického romantismu a modernismu, věnuje následující kapitoly každému ze tří 
zvolených románů, a to v zásadě v podobném sledu zkoumaných otázek (autor a jeho tvorba, 
literární kontext, konkrétní dílo, příběh a postavy, ženské postavy. Avšak při pozornějším 
pohledu již jen na obsah práce vyvstanou jemné, ale významné nuance v pojetí každé 
z kapitol, které dokládají promyšlenou koncepci studentčina postupu. Tak např. u prvního 
z pojednávaných děl, Isaacsova románu María, je místo životu a dílu autora věnována 
pozornost literárním vzorům. V každé z dalších kapitol se pak schéma z první kapitoly nutně 
rozšiřuje jednak o komparaci s předchozím dílem (předchozími díly), jednak o nové aspekty. 
Nepřekvapí potom, že nejstrukturovanější je kapitola věnovaná poslednímu ze zvolených děl, 
což je o to záslužnější, oč menší kritická pozornost mu dosud byla věnována. 

V rozboru Isaacsova románu autorka práce dobře postihuje podstatné rysy obecně 
romantického pojetí příběhu i postav (osudovost, idyličnost, cudná erotičnost, role přírody, 
symbolika květin), ale také jeho specificky hispanoamerické rysy (tíhnutí k žánrovému 
obrázku). Zajímavý je rozbor jistého paralelismu v osudech hlavních a vedlejších postava 
zejména poukaz na nesoulad mezi titulem díla a skutečným protagonistou, kterým je Mariin 
mužský protějšek Efraín. V této pasáži si autorka vytváří dobré předpoklady pro analýzy 
ženských a mužských postav v dalších dvou románech. Zaujal mě také poukaz na dvě české 
prózy - Máchovu Márinku a Němcové Babičku. Jde jen o letmo načrtnutou komparaci, ale 
otevírá cestu k případnému následnému zkoumání. 

V dalším z rozebíraných děl - v Martího románu Luda Jerez - diplomandka dobře 
postihuje posun k jinému konceptu románového přIběhu i jeho postav. Zde se již setkáváme 
s výrazným rysem modernistické výpravné prózy - postavou mladého hispanoamerického 
intelektuála a příběhem jeho formování. A opět zde dochází k napětí mezi titulem díla, jeho 
zamýšleným mužským protagonistou a skutečným ženským hybatelem přIběhu, kterému Jana 
Lněničková věnuje zaslouženou pozornost. Výstižné jsou také postřehy o kolísání mezi 
romantickou a modernistickou estetikou (cudná erotika a patologická vášeIÍ a žárlivost, město 
a venkov, příroda a umělost). Poněkud nevyužita zůstala ještě jedna interpretační možnost, a 
to právě v oblasti kontrastu mezi pasivním Juanem a aktivní Lucíou. Bylo by možné vnímat 
postavu Juana jako zárodečný typ oněch slabých, váhajících, nekonajících mužských hrdinů, 
kteří začnou zabydlovat výpravné prostory hispánské prózy na přelomu století (Quiroga, 
Blanco Fombona, Isaac Mufioz, Baroja, Unamuno). Ale jsem si vědoma toho, že jde o další a 
odlišnou linii uvažování. 

Nejdůkladnější analýzu postav a jejich role v příběhu předkládá poslední kapitola. Jana 
Lněničková postihuje posun v pojetí hlavní mužské postavy i tří ženských postav, do nichž se 
vtělují nové náměty: kontrast mezi Evropou a Hispánskou Amerikou, téma kreolské 



společnosti, role wnění a wnělce. Zaslouženou pozornost věnuje proměnám narativního 
diskursu a výrazových prostředků, v nichž se vyjevuje pohyb od romantismu přes 
modernismus k realismu a naturalismu. Přesvědčivá je analýza tří ženských hrdinek. Pouze 
bych nesouhlasila s tím, že "femme fatale" je novým typem ženské postavy (str. 59). Znali ji 
jistě už i romantikové, ale je pravda, že v románu Díaze Rodrígueze, jak autorka práce 
ukazuje, dostává některé nové rysy, ať už obecně vlastní modernistické estetice (propojení 
zbožnosti a smyslnosti, posvátného a světského), nebo příznačné právě pro tohoto 
venezuelského autora (nový model kreolského "krásna" - vlastního ženě nebo wněleckému 
dílu - a jeho znehodnocení). 

Práce Jany Lněničkové je přehledně a přesvědčivě strukturována a psána kultivovanou 
češtinou. Je pravda, že z odborné literatury mohlo být využito více prací (zejména pokud jde o 
četné studie o modernistickém románu), ale na druhé straně diplomandka pracovala se 
syntetickými studiemi, jaké představují kritické stati doprovázející zejména vydání 
z nakladatelství Cátedra, které odkazují na všechny podstatné předchozí odborné práce o 
tomto tématu. 

Poznámka k Bibliografii: Márinka a Babička by asi měly figurovat v primární literatuře. 

Diplomní práci Jany Lněničkové pokládám za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 
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