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DP Lucie Tykalové je psychosociologicky pojatým příspěvkem k reflexi role ženy v poválečných českých
prózách, které ji zdůrazňují navíc přímo titulem díla. 

Výzvou  a  rizikem  zadání  byla  nutnost  na  základě  širší  orientace  překonat  extenzitu  typologicky
promyšleným výběrem materiálu tak, aby se výklad neomezil na informativní přehled příkladů a pokročil k
jejich specificky zaměřené interpretaci.

Pisatelka v tomto směru postupovala zcela samostatně, nicméně průběh práce, zejména její metodologické
ujasnění, poznamenala dlouhodobě absentující komunikace s vedoucím práce kvůli rodinným a pracovním
povinnostem autorky.

Nebylo  proto  bohužel  možno  včas  upozornit  na  jistou  kompilační  povrchnost.  Projevuje  se  už  v
nevyváženém,  disproporčním výběru materiálu (vzniká dojem,  že  jde  spíš  o torzo monografické  sondy
obrazu ženství v tvorbě A. Lustiga, resp. v literatuře holocaustu, nevyužila se šance soustředit se na obraz
ženy v polistopadové próze), ale i v různých stereotypních či odbytých formulacích. 

Např. závěrečný "poznatek", že "analyzované hrdinky žily v různých dějinných etapách", je zavádějící, říká
ve skutečnosti, jaká díla pisatelka zvolila za předmět zkoumání, neboť se právě tak mohla zaměřit na postavy
z jednoho období. Ne vždy také se daří uspokojivě osvětlit funkci postavy,  téma, které zosobňuje. Kupř.
formulace o Škvoreckého Emöke "její iracionální vnímání světa může být pro někoho nepochopitelné" se
vůbec nezamýšlí, co tento signál iracionality resp. spirituality  znamenal v kontextu tehdejší kulturní situace. 

Ocenit lze v zásadě jednotný způsob analýzy postav, zejména se zřetelem k jejich vzhledu  a sexualitě či
společenské reprezentativnosti. Z vybraného materiálu vyplývá (a stálo by to za další zamyšlení) převaha žen
mladších a pozitivně laděných, symbolizujících resistenci vůči vnějším poměrům, v menšině je naopak stáří
a negativita.

Přes uvedené výhrady tuto DP doporučuji k obhajobě.
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