
Posudek bakalářské práce Zuzany Vojčíkové 

Ženské postavy v indigenistických románoch a ich zobrazenie v kontraste s postavami mužskými 

 

 Indigenistický román představuje svébytnou polohu hispanoamerické prózy první poloviny 

20. století. Navazuje na indianistický román století devatenáctého (který byl úzce spjat 

s romantismem), ale jeho exotický a folklorní pohled na indiánské obyvatelstvo nahrazuje hlubší 

analýzou společenského a ekonomického postavení tohoto etnika, což vede ke značně kritickému 

tónu indigenistických děl. 

 Zuazana Vojčíková vybrala čtyři klíčové romány (Aves sin nido je dílo stojící na pomezí 

indianistické a indigenistické prózy) od čtyř rozdílných autorů; jejich životní osudy a jejich pohled na 

indiány se lišily, přesto má jejich tvorba mnoho společného. 

 Je samozřejmé, že kompletní studie několika románů dalece přesahuje rozměr a cíle 

bakalářské práce; autorka se proto rozhodla zaměřit se na konkrétní aspekt, a tím jsou ženské 

postavy. Je to volby zajímavá, neboť pro většinu čtenářů jsou jasně dominantní mužští protagonisté. 

Zuzana Vojčíková význam mužských postav nezpochybňuje, ale chce ukázat, že i ženy zde hrají svou 

důležitou roli. 

 V úvodu jasně stanovuje teze práce: chce zjistit, zda ženské hrdinky naplňují definice pasivní  

postavy, a popsat, jaký význam mají ve zkoumaných textech. Tyto cíle pak sleduje v průběhu práce. 

 Struktura je jasná a přehledná: postupuje od obecného ke konkrétnímu; po obsáhlé definici 

indigenismu – který neredukuje jen na pole literatury, ale všímá si i jeho rozměrů politických a 

společenských (zmiňuje významné myslitele a esejisty M. Gonzáleze Pradu a C. Mariáteguiho)- 

shrnuje děj čtyř vybraných románů; domnívám se však, že zbytečně obsáhle. 

 Druhá část se již zaměřuje na postavy a opět nabízí nejprve definici lit. postavy; těch je 

samozřejmě celá řada a autorka vychází z prací D. Hodrové a též z Lotmanova dělení na aktivní a 

pasivní hrdiny. Poté již prochází jednotlivé romány a zkoumá nejrůznější typy ženských postav 

s přihlédnutím k posavad mužským – někdy jde bohužel spíše než o analýzu o popis vnějších rysů. 

Nachází shodné vlastnosti, ale i významné odlišnosti mezi jednotlivými díly.  

 Výsledky práce obsahuje 4. kapitola, která tak dle mého hraje vlastně funkci závěru. Ten 

Zuzana Vojčíková napsala odděleně, je ale zbytečně stručný a nejde do hloubky. 

 Autorka v práci dokázala, že umí pracovat se sekundární literaturou a definovat odborné 

pojmy; vyjadřuje se kultivovaně a tvrzení dokládá ukázkami . 

 Bakalářskou práci tak přes dílčí nedostatky považuji za zdařilou a navrhuji hodnocení výborně. 

 

Praha, 11.6.2013       Mgr. Dora Poláková PhD. 

 



 

 

 

 

  


