
Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Renaty Svobodové 

Název práce: Vývoj hindské povídky. Psychologicky laděná povídka na cestě od starší 
k "nové". 
Posudek zpracovala: Doc. PhDr. Blanká Knotková~Capková, Ph.D., FHS UK v Praze 

Práce Mgr. Renaty Svobodové představuje kvalitatiVní výzkumnou sondu do 
hindské povídkové tvorby v období od dvacátých do šedesátých let 20. století. Za cíl práce si 
autorka stanovila "porovnání charakteristických rysů ,nové povídky' s povídkou, která jí 
předcházela" (str. v, a str. 182). Toto porovnání autorka specifikovala na následující. 
analytické přístupy: tematiku a narativní strategie (kapitola Náměty a jejich interpretace), 
vybrané literární figury (kapitola Obrazné vyjadřovártí), což je dále specifikováno na ironii 
(kapitola Ironie a humor), a literární metody, zprostředkující tzv. vnitřrtí pohled postav 
(kapitola Zobrazení vnitřního pohledu). Jako metodu své práce uvádí autorka (str. 15) 
komparativní analýzu vybraného souboru textů. 

Vybraný vzorek tvoří dvacet povídek od celkem dvanácti autorů. Výběr tohoto 
vzorku vysvětluje autorka na str. ll a uvádí, že "se orientovala pomocí hledisek alespoň 

. částečně zaručujících reprezentativnost zvoleného souboru, jako jsou jméno autora a jeho 
místo v dějinách hindské literatury, zastoupení v reprezentativních výborech či preference 
autorů samotných" (str. ll). Otázku takto pojaté reprezentativnosti bych navrhovala jako 
jeden z námě.tů do diskuse při obhajobě: naráží totiž na problematiku literárního kánonu a 
jeho vnímání buď jako tzv. "objektivrtí" kvality, anebo- jak uvádí mj. i autorkou citovaný 
René Wellek- jako výrazu mocenského, dominantrtího diskursu v literatuře. Preference 
autorů' samotných pak může být sice zajímavou informací, ale z hlediska jakkoli pojaté 
reprezentativnosti je zcela irelevantní. Z této formulace je tedy jisté vnímání autora ve smyslu 
tradiční autority více než patrné; odpovídá tomu i tradiční členění textu právě podle 
jednotlivých autorů. 

Struktura textu práce je přehledná a logická. Text práce uzavírá zdařilá shrnující 
kapitola, srovnávající analyzované povídky. 

První dvě kapitoly (Specifický charakter hindsk~ povídky a Přehled vývoje 
psychologicky laděné povídky) rámují analyzované texty do literárně historického kontextu. 
Autorský kontext je zohledněn z hlediska myšlenkových proudů, k nimž se jednotliví autoři 
hlásili, z hlediska jejich chronologického zařazení a z hlediska jejich sociálního zařazení 
(pocházeli ze středních městských vrstev společnosti, viz str. 30). Nabízí se zde otázka 
genderového hlediska, neboť všichni vybraní autoři jsou muži. Bylo důvodem tohoto výběru, 
že žádná spisovatelka daného období nepatřila do dominantního literárrtího diskursu? Je to 
zajímavá otázka: mohu-li srovnat s bengálskou literaturou, v poesii tohoto období byl literární 
kánon velmi dominantně mužský, v bengálské povídce tomu ale tak nebylo. 

Třetí kapitola se soustředí na tematické složky a narativní strategie, zejména na 
pozicionalitu vypravěče příběhu. Zde by bylo myslím velmi užitečné použít natatologické 
schéma různých rovin diegese podle Gérarda Genetta, jenž je jmenován na jiném místě 
v poznámce pod čarou (str. 150), ale není uveden v bibliografii. U následujících vybraných 
povídek bych měla konkrétrtí otázky a náměty do diskuse při obhajobě: u povídky Chrám (str. 
42·:-43) by myslím stálo za pozornost rozvést téma oběti, a to jak v rovině jejího rituálrtího 
významu, tak v rovině lidské (marné) sebeoběti. Také by zde bylo zajímavé rozebrat 
pojmenování nešťastné matky jako "čarodějnice", jak z hlediska tematického, tak (v další 
kapitole) metaforického. U povídky Odměna (str. 57-59)- pokud rozumím textu správně 
v rámci jeho převyprávění- mi ve druhém plánu výrazně vystupuje téma moci v rodině a 
postojů těch, kteříjíjsou podřízeni (matka a syn), a kteří z toho přitom nedokážou vytěžit 
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postoj vzájemné sounáležitosti. U povídky Rozdíl jsem neporozuměla hodnocení, že má 
otevřený konec a "nepřináší žádné poselství" (str. 83). Na základě převyprávění děje by se mi 
tu nabízelo poselství velmi silné, totiž nevyhnutelný rozpad vztahu v krizové situaci, pokud 
partnerství není skutečným partnerstvím, ale podřízeností jednoho z partnerů druhému. 
Ukazuje na to typický pasivní odpor hrdinky, která "nemá hlas" ve smyslu síly artikulovat svá 
přání (viz G. C. Spivak, "Can the Subaltem Speak"), O souvislosti otevřeného konce 
s absencí poselství se znovu hovoří v Závěru práce. Osobně tuto souvislost takto nevnímám, 
opět to může být námětem k diskusi. 

Ve čtvrté kapitole je velmi dobře koncipované rozlišení na tradiční metafory, 
idiomatické metafory a původní metafory. Na některých místech (např. str. 112) autorka 
výstižně poukazuje na subverzivní použitíněkterých symbolů, zde oheň a červená barva. Níže 
zmíněná metafora "krve a vody" představuje zřetelné vymezení mateřství ve smyslu 
biologického determinismu. V kontext_u hinduistické mytologické tradice bych předpokládala, 
že je typické, je tomu v hindské povídce skutečně tak? K metaforice povídky "Vlny života" 
bych dodala, že se zde dle mého názoru evidentně jedná o metaforu znásilnění, v povídce 
ovšem legalizovaného. 

K páté kapitole bych měla následující otázku: v bengálské literatuře prakticky chybÍ 
černý humor a absurdní humor. Je tomu podobně i v hip.dské literatuře? V analyzovaných 
povídkách se ani jedna z těchto podob humoru nevyskytuje. 

Jako téma šesté kapitoly je vymezena metoda zobrazení tzv. vnitřního pohledu 
protagonistů. Tato kapitola spolu s čtvrtou zjevně nabízejí zajímavý možný směr dalšího 
výzkumu, totiž literární psychoanalýzu postav, případně archetypální analýzu postav i dalších 
jevů, k čemuž nabadá např. riáznak na str. 178 o metaforice přírodních objektů. 

K Závěru bych uvedla svou hlavní kritickou připomínku k této práci, která se 
vztahuje i k vymezení jejího názvu. Název i některé formulace Závěru totiž vzbuzují dojem, 
jako by autorka chtěla poznatky vzešlé z jednotlivých případových analýz zobecňovat na 
vývoj hindské povídky jako takový. To v daném případě není možné, poněvadž se nejedná o 
kvantitativní výzkum. Náznaky v tom smyslu, že analyzované povídky mají vystupovat v roli 
příznačných příkladů, jsou vágní, mohou mít těžko výpovědní hodnotu, není-li specifikován a 
charakterizován celkový vzorek povídek, o nichž se hovoří. Tato práce je kvalitativní 
případovou studií, která je bezpochyby užitečným a podnětným literárně kritickým 
příspěvkem k bádání v oblasti moderní hindské povídky. Kvantitativní závěry jí však 
přisuzovat nelze. 

Po stylistické a jazykové stránce je text kultivovaný, dobře se čte a svědčí o nemalé 
autorské zkušenosti. 

Práce Mgr. Renaty Svobodové splňuje požadavky kladené na FF UK na 
diserzační práci. Doporučuji, aby byl Mgr. Svobodové po úspěšné obhajobě udělen titul 
Ph.D. 

V Praze, 1. 6. 2009 r ~- .J~ r! 
( Ja ~fA-r tk· 
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