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Oponentský posudek bakalářské práce Karolíny Kumžákové Ženské postavy v raných prózách 

Julia Zeyera 

 

Autorka se ve své práci věnuje ženským postavám v rané tvorbě Julia Zeyera. Jako 

východisko využívá Šaldův citát, jenž poměrně funkčně vymezí dva póly ženských figur, 

mezi nimiž Zeyerovy ženské hrdinky oscilují – žena anděl a žena démon (lítice). V úvodu 

přidává autorka rovněž teoretické pozadí práce. Většinou se jedná o naratologické pojetí 

postavy (Hodrová, Fořt, Rimmonová-Kenanová). Jako stěžejní směřování analytické části 

práce vymezuje zkoumání funkce postav v textu, „jejich vývoj a motivaci a také typ jejich 

krásy ve vztahu k charakteru.“ Cíl práce pak Karolína Kumžáková definuje tak, že chce „na 

základě detailního rozboru jednotlivých ženských postav ve vybraných románech potvrdit 

nebo vyvrátit tvrzení autorů, kteří se věnují problematice děl Julia Zeyera a kteří nějakým 

způsobem zmiňují právě ženské postavy.“ (str. 7) 

Kompozičně je práce rozčleněna do čtyř oddílů. Nejdříve se autorka zaměřuje na 

biografický a literárně historický kontext autorovy tvorby, poté přestavuje klíčové postavy, 

jimiž se dále bude zabývat. Těžiště práce tvoří třetí a čtvrtá část. Ve třetí kapitole analyzuje 

klíčové ženské figury ze třech Zeyerových próz a v poslední, čtvrté kapitole se vrací 

k teoretickým inspiracím a pokouší se dospět k cíli, který si stanovila v úvodu. 

Autorka si dokázala vybrat vhodnou sekundární literaturu k tématu, je schopná i 

kritického čtení a komparace. Nejsem si ale jistá, zda by u teoretických textů měla být váha 

právě na monografii Bohumila Fořta. Vede, podle mého názoru, k přílišné kategorizaci. 

Teorie postavy se proměňuje spíše v typologii literárních hrdinek. V interpretačních pasážích, 

jež práci dominují, ale prokázala Karolína Kumžáková schopnost k textu velmi pozorného 

čtení a její práce přináší řadu zajímavých interpretačních podnětů (například symbolika 

magických předmětů spojovaných s ženskými postavami) – byť se občas objevují trochu 

mimoděčně. Například na straně 31 v poznámce zmiňuje, že ženské postavy vstupují do děje 

téměř vždy v noci. Proč?  Na straně 49 píše, že tempo a dynamika textu v Zeyerových 

prózách závisí na ženských postavách. Bylo by možné toto tvrzení nějak rozvést, doplnit a 



doložit? Stejně tak by si další rozvedení a kontextualizaci zasloužily například vizuální 

metafory (str.36). 

Zatímco interpretace jednotlivých ženských postav je tedy velmi precizní a skutečně 

inspirativní, literárně historický kontext by ještě snesl (a možná i potřeboval) další doplnění. 

Do jaké míry jsou například Zeyerovy prózy ovlivněné jeho četbou cizojazyčné literatury? 

Lze vysledovat nějakou souvislost mezi estetikou Zeyerových ženských figur a soudobým 

pojetím krásy v poetice symbolismu či dekadence?  Je Zeyerovo pojetí andělů a démonů 

v souladu například s dekadentním či secesním vyjádřením, nebo je naprosto specifické? 

 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce, proto ji doporučuji k obhajobě a 

na základě jejího průběhu doporučuji hodnotit jako výbornou nebo jako velmi dobrou. 
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