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Autorka se ve své práci zabývá indigenistickými romány, v nichž se zaměřuje především na 

studium ženských postav. K analýze si autorka vybrala čtyři romány z období konce 19. století 

až 40. let století 20., a její práce tak zahrnuje prakticky celé období tvorby významných 

indigenistických děl.  

V první části práce se autorka věnuje samotnému pojmu indigenismus a charakterizuje tento 

termín v literárním kontextu. Autorka tu zdařile odlišuje pojem indigenismus od termínu 

indianismus, který byl charakteristický pro dřívější literární tvorbu, a definuje rozdíly v 

literárním zobrazení původních obyvatel Ameriky v rámci obou uměleckých směrů. V této 

souvislosti by bylo možné vytknout pouze terminologickou nesrovnalost v překladu španělského 

pojmu „indígena“ jako „indián“ (srv. význam „původní obyvatel“, respektive „indio“), kterou 

uvedení citátu Tomáse Escajadilla příliš neosvětluje. Následné úvahy o možném významu 

„indián“ v obecnějším americkém kontextu jsou však velmi podnětné. V této části jsou dále 

představena díla, která jsou předmětem zkoumání práce. Domnívám se, že vzhledem k 

podrobnějšímu rozboru hlavních postav v následující kapitole zde není nezbytně nutné uvádět 

převyprávění děje, a bylo by tedy účelnější tyto údaje propojit přímo s rozborem postav.  

V druhé části práce, v kapitole „Literární postava“, autorka stanovuje metodu, která se 

zakládá na literárně-teoretických studiích Daniely Hodrové a Jurije Lotmana a podle níž hodlá 

při analýze děl postupovat, a prokazuje zde porozumění teoretickému pojetí postav. Ačkoliv se 

zprvu zdá, že práce bude založena na teorii D. Hodrové, v dalších kapitolách je převážně 

upřednostňována typologie postav na aktivní a pasivní. Kladně zde hodnotím schopnost autorky 

daný teoretický rámec aplikovat i na konkrétní díla a schopnost další reflexe (autorka např. 

zmiňuje roli pasivních/aktivních postav v díle Ptáci bez hnízda a její netypický charakter pro 

indigenistické romány). V této části práce hodnotím jako velmi dobré a důkladně promyšlené 



především kapitoly „Ženské postavy v románu Ptáci bez hnízda“ a „Ženské postavy v románu 

Bronzové plémě“.  

Autorka dobře pracuje se sekundární literaturou, ačkoliv v druhé polovině práce je její 

využití méně patrné. Je však zřejmé, že přes absenci sekundární literatury je autorka schopna 

vlastní interpretace díla a jednotlivých postav. Autorka klade značný důraz na vnější 

charakteristiku postav, která je v práci často upřednostňována až do detailů, a to především v 

kapitolách 3.4 a 3.5, avšak dle mého názoru je vnější charakteristice místy přikládán až přílišný 

důraz v souvislosti s hodnocením funkce postav (např. „I přes odpudivý vzhled je její úloha v 

komunitě důležitá.“, str. 37 apod.). 

Vzhledem ke zvolené metodě, porovnání čtyř románových děl, se také domnívám, že by bylo 

účelné zvolit menší počet děl, například jen dvě, což by autorce poskytlo větší prostor pro hlubší 

analýzu vybraných postav a pro celkovou interpretaci díla, odstranilo by občasné zahlcení fakty, 

převážně v částech, kde je popisován děj (kapitoly 2.2.1 až 2.2.4.), u detailních popisů vnějšku 

postav či popisu postav vedlejších. V tomto směru by bylo možné využít více prostoru i pro 

závěrečné shrnutí výsledků analýzy v části „Typy ženských postav v indigenistických 

románech“, která skýtá možnost pro největší množství přínosných poznatků.  

V textu se objevují některé terminologické nedostatky, např. použití sousloví „indiánský 

román“ místo „indianistický“ (str. 13), termínu „reálný“ ve smyslu „realistický“ (str. 46, ale i 

dále, především v závěrečné 4. kapitole) či přepis příjmení peruánského spisovatele Manuela 

Gonzáleze Prady (v textu nesprávně „Gonzáles“, např. str. 9), jde však o nedostatky ojedinělé. 

Celkově je na práci třeba ocenit, že se kromě popisu a typologie ženských a případně 

mužských postav dotýká i zásadní myšlenky, jakým způsobem je v jednotlivých dílech 

navrhováno řešení problematiky indiánského obyvatelstva, zda jistou formou míšení (Ptáci bez 

hnízda), či naopak jeho odmítáním (Bronzové plémě), což považuji pro úvahy nad celkovou 

indiánskou otázkou za velmi přínosné.  

Zuzana Vojčíková ve své bakalářské práci prokázala schopnost rozboru literárního díla, 

použití sekundární literatury a celkového zpracování akademické práce. Z tohoto důvodu práci 

doporučuji k obhajobě a jako výslednou známku navrhuji výborně. 
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