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Bakalářská práce Jany Kratochvílové je přehledně rozvržená a má jasně formulovaný 

záměr, jímž je komplexní rozbor postav doni Bárbary a Hilaria Guanipy v románech Rómula 

Gallegose. Na základě porovnání těchto dvou postav se dále pokouší formulovat jejich společné 

či odlišné rysy a celkové vyznění daných románů. 

Na této práci je třeba ocenit především její pevnou strukturu a jasné rozčlenění do 

jednotlivých kapitol. V první části autorka vymezuje teoretický základ, na němž hodlá obě 

románové postavy zkoumat. Představuje zde hlavní teoretické přístupy, o něž se později ve své 

práci opírá, zároveň však formuluje vlastní schéma. Tento postup prokazuje dobré porozumění 

teoretickému pojetí postav a schopnost jeho důkladného promýšlení. Je zřejmé, že si autorka 

uvedené přístupy dobře osvojila, přesto by bylo vhodné některé z nich (mám na mysli především 

část týkající se funkce postav v syžetu) doplnit důkladnějším komentářem, který by usnadnil 

jejich pozdější aplikaci v rámci analýzy konkrétních literárních děl.  

Druhá část práce, která má do určité míry popisný a faktografický charakter, je hodnotná 

shrnutím základních údajů týkajících se obou děl, avšak domnívám se, že není zcela nezbytná 

pro účel této práce, jímž je samotný rozbor hlavních postav. Stěžejní část práce tak tvoří třetí a 

čtvrtá kapitola, v níž se autorka podrobně zabývá postavami zmiňovaných děl a aplikuje 

teoretické východisko stanovené v první kapitole na jejich rozbor. Kladně hodnotím především 

pokus o shrnutí charakterového konstruktu postavy Hilaria. Obecně je možné říci, že autorčina 

charakteristika postavy Hilaria je zdařilá, přesvědčivě propojuje rozbor Hilariových povahových 

vlastností se společenským kontrastem plebejství a ušlechtilosti. Také postava doni Barbary je 

podrobena důkladnému a kvalitnímu rozboru. Velmi cenné je pak porovnání postav, jemuž se 

autorka věnuje v závěrečné kapitole, zvláště pak srovnání opozic civilizace a barbarství v případě 

románu Doña Bárbara s pojetím plebejství a ušlechtilosti v románu La trepadora. Dále zde 

autorka poukazuje na rozdílnost, s jakou byly postavy vystavovány vnějším silám. Domnívám 



se, že tato kapitola by si pro svou významnost zasloužila větší rozvedení, avšak závěry, které z ní 

vyplývají, jsou přesvědčivé a dostačující. 

Výběr bibliografie a s ní související odkazy v textu vykazují nevyváženost směrem k dílu 

Doña Bárbara, avšak je třeba přihlédnout k omezené dostupnosti odborné literatury vztahující se 

k románu La trepadora. Práce je dobře a jasně formulována, z ojedinělých výtek je možné zmínit 

pouze fakt, že při aplikaci teoretických postupů na rozbor konkrétních postav si autorka 

vypomáhá používáním totožných formulací či celých vět (viz str. 13 a 41, str. 13 a 42, obdobně 

pak str. 13 a 56), což působí poněkud neobratně. Z jazykového hlediska lze vedle ojedinělých 

pravopisných chyb pouze upozornit na zbytečné nadužívání přivlastňovacích zájmen (jeho, její, 

svých apod.) a občasné překlepy. 

Jana Kratochvílová ve své bakalářské práci prokázala schopnost práce s kritickou 

literaturou i konkrétními uměleckými texty a podala přesvědčivou a kvalitní analýzu hlavních 

postav děl. Doporučuji tuto práci k obhajobě. 
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