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Předložená práce je soustředěna na postavy žen a tragické konflikty ženství ve vrcholných dramatech
Gabriely Preissové Gazdina roba a Její pastorkyňa. Iveta Fialová se nejprve stručně, ale relativně
přiměřeně věnuje vymezení realismu a nástupu realistického dramatu v české literatuře sklonku 19.
století a zachycuje inspirační a ideová východiska tvorby Preissové (svéráz moravského Slovácka,
vlastenectví, vztah k divadlu a zejména nové pojetí ženy a zaměření na její „mezní životní situace“). Z
tohoto základu vycházejí interpretační kapitoly v druhé části práce. Zaznamenávají také rysy dobové
literární či společenské situace prostřednictvím rekapitulace některých kritických ohlasů jevištního
uvedení obou dramat (evidují rovněž jejich prozaické verze). Interpretační pasáže a úvahy nad
vybranými dramatickými texty jsou z hlediska celku klíčové, funkčně odlišují jejich dobové okolnosti a
významové možnosti na jedné straně a jejich nadčasové, znovu oživované kvality na straně druhé.

Práce je přehledně strukturována. Autorka prokázala nad konkrétním materiálem schopnost
literárněhistorického výkladu, vymezila relevantní otázky, svébytně je uchopila a formulovala dílčí
postřehy i zobecnitelné závěry. Její přístup k interpretaci je v zásadě ideový, soustřeďuje se na „popis
a analýzu charakteru žen“, daří se jí načrtnout kýžený „typ ženské postavy realistického dramatu“ (s.
7) v stěžejních dramatech Gabriely Preissové. Účelově v této souvislosti vymezuje výchozí problémy,
poskytující perspektivu, z níž lze zvolené dramatické práce nahlížet (majetek a sociální nerovnost,
náboženství / mateřství, pozice a vztahy postav, charakter mužských postav a jejich kontrast s
ženskými).

Schopnost zaměřit podstatné fenomény a příznačné významové body a formulační obratnost se
mnohde střídá s ledabylostí (banalizující) vyjádření (už první věta úvodu: „Dramatická tvorba Gabriely
Preissové patří mezi nejznámější realistická dramata v české literatuře“, s. 7), výjimkou nejsou ani
překlepy a formální nedostatky či nepřesnosti (např. Kuffner se psal důsledně Jozef; Kytlicová byla
Pavla, nikoli Františka). Autorka se v reflexi dobového ohlasu vybraných her omezuje na oporu
knižních monografií, tedy na výběr i zápis jejich autorů (Závodský, Roleček), takže i v soupisu použité
literatury tyto položky (recenze) zůstávají bohužel bez názvů a dalších bibliografických údajů (přitom
je bylo možné namnoze – včetně zde neuvedených šifer – najít i v hesle Preissové v Lexikonu české
literatury, jejímž – ovšem neuvedeným – autorem je Pavel Pešta). Přitom právě hlubší, pramenný
průzkum této bezprostřední, v mnohém kontroverzní či polemické situace by jejímu výkladu
konvenoval a pomohl by jej jistěji ukotvit, ať již posílením literárněhistorického rozhledu, či
inspiračně.

Souhrnně lze konstatovat, že Iveta Fialová ve své bakalářské práci naplnila zadání a stanovený cíl.
Podařilo se jí především díky vnímavé analýze a přesvědčivě vedenému interpretačnímu výkladu
velmi dobře charakterizovat ústřední ženské postavy stěžejních dramat Gabriely Preissové jak v jejich
jedinečnosti či nadčasovosti, tak jako typickou realizaci realistické koncepce umělecké metody konce
19. století. S tímto hodnocením předloženou práci doporučuji k obhajobě.
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