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Autorka disertační práce si klade za cíl popis vývoje tzv. psychologické 

(psychologicky laděné) povídky v rámci hindské "nové povídky" a zahrnuje období od 

dvacátých do šedesátých let minulého století. Literární analýzu provádí na základě 21 

povídek 11 povídkářů. Hned na začátku svého pojednání hindskou povídku chronologicky a 

tématicky klasifikuje, přičemž rozlišuje: starší, přechodovou (autorčinými slovy "povídka na 

cestě od starší k nové") a nová povídka. 

Autorka vychází z charakterizace moderní hindské povídky, jejího vývoje a 

specifických rysů (s. 17 -25) a dále pojednává o vývoji psychologicky laděné povídky (s. 25-

34). Je patrno, že hledá psychologické rysy i v povídkách autorů, kteří zaměřují svou tvorbu 

spíše sociálně nebo tradicionalisticky či modernisticky. Psychologické momenty tito 

spisovatelé používají nejčastější za účelem didaktickým, moralistickým nebo propagačním. 

V každém případě je chvályhodné, že Renata Svobodová svou analýzou proniká do 

"vnitřního pohledu" autorů a hledané prvky nalézá 

Strukturní analýza je komplexní a podrobná Věnuje se tématice v různých obdobích 

(kap. 3. Náměty a jejich interpretace, s. 34-86), dále pak jazyku a stylistice po stránce 

metaforické (kap. 4. Obrazné vyjadřování, s. 86-123), ironii a humoru (s. 123-148) a posléze 

zobrazení vnitřního pohledu (s. 147-173). 

Na první pohled by se mohlo zdát, že je tento popis dost lineární a povrchový, jelikož 

zmíněnou skupinu autorů a každou jednotlivou etapu vývoje probírá čtyřikrát, pro každé 

kriterium: námět, metafora, humor, vnitřní pohled. Toto však autorka činí systematicky a 

očekávaná hloubka a komplexnost analýzy vyniká hlavně v závěrečné kapitole (kap. 7. 

Srovnání povídek, s. 175-182), v níž komparativní analýzou dosahuje svůj záměr. Tu zvláště 

klade důraz na pronikání nových prvků, které jsou příznačné pro výstavbu psychologicky 

laděné povídky, jakož i na zprostředkování "vnitřního pohledu", který zahrnuje postoje 

autora, jeho reflexi, retrospektivu, emocionální postoje a prožívání obecně. Důležitou roli 

zde hraje jazyk a styl autorů, obrazné- metaforické vyjadřování a humor a ironie. Tyto jevy 

autorka disertační práce dokumentuje četnými ukázkami z povídek. 



Uvedený rozbor byl proveden dost přesně a všechny předem vytyčené cíle byly 

autorkou doloženy. Klade se však otázka validity textového vzorce, na němž bylo provedeno 

bádání a exemplifikace. Jaké bylo kriterium při výběru uvedených povídek? Zda by nebyl 

vhodnější širší výběr? Obdobně se lze tázat na počet autorů a období vývoje. 

Ze závěru ani jinde se také nedovídáme o dalším vývoji psychologické povídky v 

moderní hindské literatuře po 60-tých letech 20. století a jaké jsou perspektivy zkoumání v 

této oblasti. 

Kromě dobré struktury a metodologického postupu je také velmi přístupný autorčin 

styl. Dílo je lehce čtivé a zajímavé. Po formální strance je také dobře upravené, takže vsuvky 

z původních hindských textu nenarušují přehlednost výkladu. Pouze v některých citacích 

autorka učinila drobné chyby, které nemusí být nutně gramatické, ale pouze lapsus calami, 

jako např. na str. 89: vah us.kT cal par laf!tJ the, místo ve ... the, nebo vah ... !ha. Na mnoha 

místech autorka není důsledná ve způsobu transliterace původních hindských slov. 

Nejčastější se jedná o ignorování znaku pro inherentní [a]. Na jiných místech místo něj 

používá tečku mezi konsonanty. V některých slovech též ignoruje zvláštní znaky pro přepis 

cerebrál [t, t:J] a velárního [ri]. Tyto drobné nedostatky se vyskytují hlavně na s. 89-122, kde 

se vyskytují citované příklady z původních hindských textů (metafory). Uvádím jen některé: 

ankit, dekhta (s. 89), lakri, bharkane (s. 91 ), tukre (s. 92), utha, enth (s. 93), akasytti, 

padcinh6 (s. 95), tum.hara (s. 96), sakpakaye (s. 97), rahte (s.100), larki, rahta (s. 101), 

ghirne, larki, Brajnandan, rakhte (s. 1 02), bijiT, larko (s. 1 04), yantrvat, yantrvat, sOnjpath (s. 

1 06), pharpharana (s. 1 07), nissrta (s. 1 08), sOrymukhT (s. 1 09), bhartT hai (s. 111 ), uskT 

(s.112), devdar6, machliy6, apnT(s. 114), sihran, tajmahal (s. 115), tajmahal, khObsOrat, 

khObsOrat (s. 116), putliy6 (s. 118), ghabrahat, bhinbhinahat (s. 120) samnath (s. 121) atd. 

Uvedená drobná nedopatření nemouhou v žádném případě zmenšit kvalitu tohoto 

velmi promýšleného a přínosného pojednání doktorandky o vzniku hindské psychologické 

povídky. Práci hodnotím jako velmi úspěšnou a doporučuji ji k obhajobě 
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