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Posudek vedoucí práce:

     Eliška Majorová předkládá bakalářskou práci věnovanou ženským postavám vybraných Arbe-    
sových romanet.Navazuje jí na svou práci seminární v  1.ročníku studia,v níž se problematikou
již zčásti zabývala.
      Jádrem práce je kapitola 3,v níž autorka řeší problémy vyplývající ze zadání.Východiskem jsou
jí tři romaneta vyprávějící o osudech svých protagonistek- Sivooký démon(Regina),Zázračná ma-
dona (Ismena) a Akrobati (Eldora).Každé z nich- jak jsou řazena-reprezentuje určitou vývojovou
etapu žánru v Arbesově tvorbě.Autorka sleduje,čím a do jaké míry jsou v jejich syžetu,kompozici
i v osobě vypravěče uplatněny charakteristické rysy žánru i to,jakým způsobem a v jaké míře jsou
využity autobiografické prvky.
      Postupuje systematicky,na všechny tři texty uplatňuje shodná hlediska a kritéria. Rozebírá,hod-
notí a srovnává postupy,které autor uplatnil při charakteristice protagonistek, hledá, v čem se na-
vzájem podobají,co mají společného (vášnivost) i čím se od sebe liší,připomíná jejich jistou deter-
minovanost plynoucí především z faktu,že tyto ženy charakterizuje muž,snadno úpodléhající jejich
uzlu. Připomíná blízkost postupů,popř. Jejich shodu s postupy užívanými autorem při 
charakteristice mužů,upozorňuje však v případě žen na zřetelně subjektivnější autorův přístup.
      Kladně hodnotím snahu Elišky Majorové pracovat co nejvíc samostatně. Samostatnost proje-
vila v pojetí práce jako celku, v přístupu k vymezení jednotlivých dílčích úkolů a při jejich řešení.
Je patrné,že nad obsahem i podobou práced přemýšlela.Snažila se dospět k dílčím poznatkům a na
jejich záíkladě formulovat obecnější  závěry. Práce,již předkládá,je systematicky koncipována,lo-
gicky a přehledně členěna.Autorka se poctivě snažila splnit úkoly obsažené v zadání. Opírá se
o základní odbornou literaturu,tj. O zásadní studii Jaroslavy Janáčkové o Arbesově romanetu a o je-
jí stať Romaneto- objev a podnět(Stoletou alejí), využívá Encyklopedii literárních žánrů (Mocná,
Peterka a kol.),pracuje s monografickou studií Karla Krejčího Jakub Arbes,komentáři k výborům
z romanet (Osudy žen) i s regionálně  zaměřenými studiemi a statěmi (publikace Jakub Arbes 
a Česká Lípa). Z těchto publikací těží nejen obsahově,ale i pokud jde o slovní zásobu a způsob vy-
jadřování. Doporučuji práci Elišky Majorové k obhajobě . Navrhuji,aby se při ní mimo jiné poku-
sila najít v Arbesových romanetech  mužské protějšky k hrdinkám rozebíraných romanet ,seřadi
la je do dvojic a výběr zdůvodnila.Dále navrhuji zamyslit se nad způsoby,jimiž by bylo možno
Arbesovo dílo přiblížit současnému mladému čtenáři a zamyslit se rovněž nad tím,zda měl Arbes
v tvorbě romanet následovníky a o koho šlo. Autorce doporučuji nebát se vlastní názor vyjádřit 
vlastními slovy- jak ji znám,dokáže to.
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