
Posudek bakalářské práce Jany Kratochvílové 

Hlavní postavy v románech Rómula Gallegose: 

 Doña Bárbara a La trepadora 

 

Jana Kratochvílová předložila soustředěnou a promyšlenou studii. Dobře si vymezila téma a 

jasně je rozvrhla; to je první zárukou kavality: kompozice kapitol  – od teoretického 

východiska, přes literání kontext po vlastní rozbory a jejich závěry – je zcela jasná a důsledně 

dodržená. Na druhém místě oceňuji relativně důkladnou teoretickou přípravu k pojetí postav 

v románu, přesahující bakalářskou úroveň. Autorka se samostatně zorientovala v dostupné 

odborné literatuře, zejména s oporou v Poetice vyprávění Shlomith Rimmon-Kenanové, i ve 

studiu dalších kritiků (Lotman, Forster, Hodrová); jejich přístup k literární postavě shrnuje 

s vyzrálým porozuměním a vnímavostí pro typologické hledisko, a dokáže ho využít jako úhel 

pohledu pro vlastní analýzu textů, se zažitou terminologií. 

 Ve vhodně krátkých pasážích o literárním kontextu Gallegosových děl se rovněž 

projeví schopnost vnímat v literární historii význam termínů  jako problematický aspekt, 

závisející na úhlu pohledu (kreolismus/ regionalismus). 

 V rozborech stěžejních postav dvou románů venezuelského spisovatele je cenné jejich 

pojetí jako slovní konstrukce, která vytváří charakter postavy, a zároveň se autorka věnuje i 

pojetí postav z hlediska jejich syžetové funkce a dobře je postihuje (Lotmanovo 

„překračování sémantického pole“). S pochopením pro literárnost postavy autorka výrazně 

překonává čtenářskou tendenci brát ji „jako živou“ (ojediněle se k ní trochu blíží, když hledá 

důvody k spisovné řeči Gallegosovy postavy v jejích vlastnostech a strohosti mluvy a jen 

okrajově poznamená, že je to dáno vypravěčových stylem, s. 29). Kromě teoreticky 

podloženého vyčlenění jednotlivých hledisek a jednotlivých aspektů děl k rozboru, které dává 

textu práce zralou odbornou úroveň, mne zaujaly talentované postřehy o významu 

individuální četby pro vytvoření charakteru postavy a o dvojznačnosti významu postavy, jak 

při jednotlivých způsobech charakteristiky, tak ve vztahu k dalším složkám románu. Zejména 

doňa Barbara, jíž je věnována největší pozornost, vyvstává ve výkladu Jany Kratochvílové a 

ve výborném shrnutí závěrů (s. 43) jako literárně složitá a rozporná postava, v níž se dostává 

do napětí její jednání a její symbolický význam, její mytická dimenze a přitom volba postavy 

ve stadiu proměny; autorce se podařilo vystihnout vznikání literárního obrazu, jeho dynamiku, 

možná i jistou „nezdařilost“, která však právě z této postavy činí jednu z nejzajímavějších 

v hispanoamerickém románu. Postava Hilaria z ranějšího románu La trepadora se v rozboru 

ukazuje jako literárně méně přesvědčivá, ne zcela soudržná,  avšak konstrukcí charakteru  je 



spřízněnná s doňou Barbarou. Pronikavá je souhrnná komparace obou postav, s důrazem na 

klíčový motiv „nezabití“ a vnitřní napětí obou charakterů. Ve srovnání těchto dvou postav, 

jímž bakalářská práce dokládá Gallegosovo zaujetí určitým typem, kdy Hilario je 

předchůdcem pozdější nejslavnější postavy, i vývoj jeho literárního umění, spatřuji původní 

přínos práce. Oceňuji tento nápad, jednoznačně zajímavější a bližší podstatě literárního díla 

než původní záměr srovnávat dvě ženské postavy v těchto románech.  

 Odborná úroveň práce je patrná rovněž ve vyzrálých formulacích, v kultivované 

češtině i v pečlivém zredigování textu. Ve vlastních překladech citátů z druhého románu se 

projevuje autorřina dispozice pro překlad. Drobnou výhradu mám k uvádění názvů děl a jejich 

kapitol pouze ve španělštině (chápu, proč je titul La trepadora užíván v originále, měl být 

ovšem při při prvním použití vysvětlen). Základem úspěšného zvládnutí tématu je mimořádně 

bohatá prostudovaná literatura, dobře vybraná.  

 Práce Jany Kratochvílové zcela splňuje nároky na bakalářskou práci, s potěšením ji 

doporučuji k obhajobě. 
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