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Bakalářská práce Lucie Pařízkové je prací tematologickou: zabývá se různými podobami literárního 
ztvárnění jedné z nejzákladnějších lidských emocí – žárlivosti. Byť si ke své analýze vybrala díla 
z různých období literárního vývoje, základní perspektiva jejího pohledu není historická, nýbrž 
typologická. Zajímá ji především modalita vztahů mezi postavami (zda je žárlící osobou muž či 
žena, zda má v partnerském vztahu nějaké znevýhodnění – např. věkové, zda má žárlící partner 
k této emoci objektivní příčinu), dále dějotvorná úloha motivu žárlivosti a v neposlední řadě také to, 
jaké myšlenkové poselství tento motiv nese. Výběr titulů je uvážený, zahrnuje díla z 19. I 20. století 
a – co je důležité – jde o práce psané muži i ženami.  Možná mohla být zastoupena i próza z 2. 
poloviny 20. století, popřípadě ze současnosti, nicméně autorčiným cílem nebyl syntetický výklad 
daného problému, nýbrž pouze dílčí sonda, testující možnosti zvoleného tématu.  
Autorka jde po krátké vstupní definici žárlivosti jakožto psychopatologického jevu rovnou k věci a 
cele se soustřeďuje na rozbor vybraných děl. Její analýzy jsou vyvážené, citlivě postihují 
specifičnost konkrétního titulu a jeho přístupu ke sledovanému tématu. Sympaticky působí rovněž 
autorčin kultivovaný výkladový styl.
Text bakalářské práce dokládá, že jde o téma nosné, jež by stálo za širší a hlubší rozpracování, např. 
formou magisterské práce. Závěry plynoucí z podniknuté analýzy mohou být vzhledem 
k omezenému množství titulů pochopitelně pouze dílčí; odlišný vzorek by možná přinesl závěry 
zcela jiné. Nicméně je docela překvapivé, že v uvedeném vzorku se přístup autorů k tématu 
žárlivosti nijak genderově neliší; byly snad sledované autorky stále ještě v zajetí patriarchálního 
postoje k dané problematice a jsou jejich dnešní kolegyně v tomto směru autonomnější? Zaujme 
také častý výskyt motivu věkově nerovného manželství, navíc v jeho „rizikovější“ variantě (mladší 
muž versus starší žena) – byl by ještě četnější, pakliže by autorka byla zvolila místo Adventu J. 
Glazarové její román Vlčí jáma. To vše jsou argumenty pro to, aby autorka v tématu pokračovala, a 
to s důrazem na výše uvedené obecnější souvztažnosti.
Práci Lucie Pařízkové plně doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji jako výbornou.
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