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1. Představení práce studentkou- hlavním tématem práce je reflexe ženství v české 

poválečné próze, stěžejní částí práce je analýza titulů 9 vybraných próz, autorka 

sleduje, jak se ženství proměnilo od doby holocaustu, jak se proměnil obraz ženy 

v literatuře, jaké problémy zůstaly nadčasové, autorka se zabývala také typy 

hrdinek současné české literatury, jak je důležitý vzhled a sexualita. 

2. Promluva vedoucího práce- rozpaky nad prací, cílem práce bylo zreflektovat roli 

ženských postav, které vstupují už do titulu, psychosociologicky orientovaná 

sonda, zadání velmi široké, došlo k zpřetrhání komunikace, práce poznamenaná 

chvatem a disproporčním materiálem, studentka postupovala samostatně, 

ocenění jednotného způsobu analýzy postav, důraz na ženy spíše mladší, statečné, 

radostně laděné, práce nedořešená. 

3. Oponent práce- kritický přístup k práci, problémy hlavně koncepčního rázu, 

práce vznikala dlouho, bez vedení a přerušovaně, studentka má na vyšší úroveň 

než předvedla, chybí zde odlišení žen v titulní pozici a které v titulní pozici 

nejsou, pracuje s nimi jako s ostatními hlavními postavami, problém ve volbě 

vzorku (3 díla od téhož autora), analýzy na elementární úrovni, příliš popisné, 

analýzy jen vedle sebe položené bez komunikace, jsou zcela izolované, srovnává 

nesouměřitelná díla, nepromyšlená práce, není konzistentní. 

4. Závěrečná diskuse- studentka obhajuje výběr postav a stěžejního autora Arnošta 

Lustiga, uvádí kritéria pro výběr hrdinek, vhodné by bylo zaměřit práci jen na 



polistopadovou prózu, autorka vůbec nezohlednila titulní pozici hrdinky, autorka 

se nezamyslela nad tím, co to znamená být v titulní roli, v případě kontaktu by 

bylo možné zadání modifikovat, bylo možné komunikovat elektronicky. 
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