
Diplomová práce Lucie Tykalové má řadu zásadních koncepčních nedostatků. Začínají již formulací 
tématu, jímž je sledování titulních ženských postav. Není to nápad nezajímavý, neboť pozice v názvu 
díla bezesporu jakoukoli (nejenom ženskou) postavu zvýznamňuje oproti postavám jiným. Má-li se 
ovšem tato skutečnost stát tématem diplomové práce, nelze se s takovýmto banálním konstatováním 
spokojit a je třeba daný aspekt promyslet hlouběji. Tuto hlubší úvahu však v předkládané práci 
bohužel nenajdeme; nedozvíme se tak, co autorku vedla k tomu, že se soustředila právě na postavy 
titulní a nikoli jednoduše na postavy hlavní. Práce má sice poměrně rozsáhlou teoretickou část, 
nicméně v ní je izolovaně pojednáno o teorii postavy a o teorii titulu, aniž jsou oba aspekty navzájem 
propojeny. Důsledkem této nepromyšlenosti je, že se analýza titulu stává jen jednou položkou rozboru 
sledovaných postav, neuvedenou do souvztažnosti s aspekty ostatními. 

Druhá otázka koncepčního rázu vyvstává nad volbou vzorku děl; to je vždy u prací typologicky 
srovnávacích klíčový problém, na jehož úspěšném vyřešení do značné míry závisí zdar celé práce. 
Autor si musí stanovit cíl a jemu podřídit kritéria výběru. To se však v předkládané práci nestalo. Jako 
důvod volby jednotlivých děl, resp. autorů, je v některých případech uvedeno subjektivní čtenářské 
zaujetí („dílo mě už od gymnaziálních let fascinuje“ „v dospělosti pro mě byl důležitým autorem 
Arnošt Lustig“); skoro to budí dojem, jako by autorka prostě chtěla psát o svých oblíbených 
spisovatelích a sjednocující platformu hledala až sekundárně. Motivy volby dalších děl explicitně 
uvedeny nejsou (např. v rámci současné literatury mohla autorka volit z nepřeberného množství próz 
– proč vybrala právě ony tři?).

Výsledný vzorek děl je značně problematický: volba tří děl jednoho autora, nadto autora výrazně 
monotematického, je krajně nešťastná, neboť Lustigovy hrdinky se typologicky liší velmi málo (jde o 
nuance, nikoli o principiální rozdíly). Dalším problémem je autorkou nereflektovaná žánrová 
heterogenita vzorku. Výrazně modelové Myši Natálie Mooshabrové působí ve vzorku převážně 
realistických děl cizorodě; je zřejmé, že v takovémto typu prózy mají postavy výrazně odlišné funkce a 
jsou také zásadně jinak konstruovány.  Část ženských postav se ocitá pod tlakem velkých dějin 
(Lustigovy hrdinky, Honzlová a vlastně i Natálie Mooshabrová), část žije v obyčejné každodennosti 
(hrdinky současných próz). V rámci jejího vzorku nadto najdeme prózy s výraznými uměleckými 
ambicemi (Lustig, Škvorecký) i prózy pro masové publikum (Viewegh). Jistě by právě tato odlišnost 
mohla být základem pro porovnání toho, jak volba tématu a žánru modifikuje autorovu práci 
s ženskými hrdinkami, avšak předkládaná práce se tímto směrem neubírá a autorka pracuje se 
zvolenými díly, jako by šlo o texty stejnorodé, což ji nutně musí vést k falešným závěrům.

Všechny tyto nedomyšlenosti však podle mého názoru plynou ze základního problému, jímž je 
neujasněnost cíle práce. Autorka deklaruje svůj zájem o změnu postavení žen v posledním půlstoletí a 
to, že ve své práci hodlá prozkoumat, jak se tyto společenské proměny obrazily v literatuře (opět se 
vrací otázka, proč k tomuto úkolu zvolila právě tato díla). Zároveň ale uvádí, že chce sledovat to, jak 
osudy žen ve vybraných dílech ovlivňuje společensko-politická situace, zejména střet s totalitním 
režimem. To už jsou dva odlišné cíle, každý na samostatnou diplomovou práci. Avšak z výčtu aspektů 
v úvodu práce je zřejmé, že v zásadě půjde o celkovou charakteristiku postav bez výraznějšího 
upřednostnění některého z aspektů. To nepovažuji za šťastné řešení, neboť z práce eliminuje 
problémovost, autorku nutně vede k popisnosti a stlačuje její analytický výkon na elementární úroveň 
(středo)školské charakteristiky, což je pro diplomovou práci přece jen málo. 



Stěžejní částí práce je analýza jednotlivých děl; záměrně píši děl, nikoli postav, neboť autorka se vždy 
zaměřuje nejdříve na celkovou charakteristiku dané prózy.  Jde o rámec, v němž postava funguje, 
takže stručné pojednání o díle jako takovém jistě k analýze postavy patří, nicméně převyprávění děje 
považuji za nadbytečné.  Jednotlivé charakteristiky v zásadě nepřesahují úroveň standardní seminární 
práce, byť v nich najdeme i osobité momenty naznačující, že autorčin interpretační potenciál je 
patrně větší než jaký předvedla v předkládané práci. Za nejzávažnější nedostatek však považuji  
izolovanost jednotlivých charakteristik, absenci jejich vzájemné provázanosti. Autorka se tuto 
skutečnost snaží vyvážit závěrečným shrnutím, jež však působí dojmem, jako by šlo o dodatečný 
rámec mající dát jednotlivým charakteristikám úhrnný smysl; každopádně vazba mezi nimi a závěrem 
je velmi volná, na některé otázky se většina charakteristik vůbec nezaměřovala (např. na problém 
soužití dnešních mužů s emancipovanými ženami), protože jim k tomu zvolená díla vůbec nedávala 
příležitost, neboť pojednávala o zcela jiné problematice. V závěrečném shrnutí se tedy znovu vyjevuje 
základní problém práce: sledovaná díla byla vybrána víceméně náhodně a jediné, co je všechny 
spojuje, je titulní ženská postava.

Předkládanou práci doporučuji k obhajobě, avšak ze zásadními  výhradami formulovanými výše. 
Kritéria diplomové práce podle mého názoru nesplňuje, nicméně mám za to, že autorka by měla 
dostat příležitost svůj postup vysvětlit a pokusit se jej obhájit.


