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Diplomová práce Barbory Lomičkové Sučanové se zabývá obrazem žen – matek v šestnácti 

hindských povídkách jedenácti autorek. Deset z těchto povídek vyšlo v češtině v překladu Dagmar 

Markové, šest měla autorka diplomové práce k dispozici jen v hindském originále.  

V úvodu autorka uvádí, že cílem práce je popisovat charakteristiky žen – matek a analyzovat to, jak 

autorky povídek ve svých dílech vystihují a reflektují aktuální trendy indické společnosti. První 

kapitola, Mateřství v Indii (s. 8-11), se snaží uvést obecné charakteristiky mateřství v Indii. Druhá 

kapitola, Povídky psané ženami (s. 12-17), stručně popisuje dějiny indické (především hindské) 

literatury psané ženami od 50. let. Není jasné, kterým časovým obdobím tento přehled končí, 

autorka naposledy explicitně zmiňuje 80. léta. Hlavní část práce (s. 18-86) obsahuje pět podkapitol 

zaměřených na jednotlivé aspekty mateřství (Trpící matka, Matka pod tlakem hmotné nouze, 

Rozpor mezi mateřstvím a ambicemi, Matka bojující o dítě, Tvrdá matka, Matka na okraji 

společnosti), které spočívají v převyprávění zmíněných šestnácti povídek, po kterém je vždy 

uvedena stručná autorčina interpretace povídky (vždy přibližně na jednu stranu). Po hlavní části 

následuje závěr práce (s. 87-88). 

Výklad je srozumitelný a souvislý, práce je členěna přehledně. Uskutečněn je i zamýšlený popis 

charakteristik matek a společenských trendů a vývoje, který spisovatelky ve svých dílech zachycují.  

Formální úroveň práce je poměrně dobrá, přepisy cizích slov až na výjimky (Chandígarh, s. 9; 

Čhotú, s. 39; Ćhauá má, s. 79; atd.) správné, stylisticky je práce rovněž slušná. Poznámkám pod 

čarou chybí tečka na konci (např. s. 20, 21, 41 atd.). Abstrakt práce je příliš krátký, abstrakt v 

angličtině je na velmi špatné jazykové úrovni a místy až nesrozumitelný („The thesis sources from 

original literature in hindi language and from other translations with taking account of original 

verses“, s. 4). Autorka má ve zvyku nepoužívat mezeru před pomlčkou (žien- matiek, s. 4) a velmi 

často vynechává čárku před spojkou, před kterou se čárka píše (s. 40: „Nájde ju ako sedí...“, „Ženu 

čo má veľa detí...“, s. 41: „Opatrne sa otočila bez toho aby sa pozrela...“, „Našla ich na kraji cesty 

ako s kamarátmi...“, atd.).  

Bibliografické odkazy jsou uváděny v závorkách přímo v textu a velice často chybí údaj o stránce, i 

když se zjevně jedná o odkaz na konkrétní místo v textu ((Marková 1998), s. 8; (Kapadia 1966), s. 

9; (Lewis in Kakar, Kakar 2002), s. 10; atd.). 



Překlady krátkých pasáží z povídek v hindském originále se zdají být zdařilé, ač je nelze srovnat s 

originálem (autorka neposkytla čtenáři originální text v příloze, vzhledem k povaze práce to však 

nebylo nutné), a jsou stylisticky pěkné. Jak již bylo řečeno, autorka ve většině případů používala 

překlad do češtiny s přihlédnutím k originálu, jak uvádí, a jen v menší míře vycházela z původních 

hindských textů.  

Co se týče vlastního přínosu práce, je nutno říci, že je velmi sporný. Kromě pasáží, v nichž autorka 

líčí děj povídek, je text převážně kompilátem sekundární literatury, a to v hlavní míře děl Dagmar 

Markové. Téměř se zdá, jako by autorka v často zjednodušené podobě pouze převzala teze z 

různých publikací Dr. Markové a snažila se je ilustrovat prostřednictvím pasáží z již zmíněných 

překladů. Jiných zdrojů, především těch cizojazyčných, neboť českých zdrojů se v této oblasti 

nedostává, bylo využito v minimální míře a kritérium jejich výběru je nejasné. Chybějí jakékoliv 

nové či zásadní odborné sociologické publikace týkající se indické společnosti. Nejasné je i 

kritérium výběru povídek, nebo o něm autorka alespoň mlčí. Mohlo by se zdát, že hlavním 

kritériem byla dostupnost povídek ženských autorek, v nichž hraje významnou roli postava matky, v 

překladu do češtiny.  

Úvod a první kapitola obsahují některá klišé (mateřství v Indii jako „nepostradatelná součást 

sociálního postavení a sebepojetí dospělé ženy v protikladu k mateřství v „Okcidentu“, s. 8), 

překonané představy (Mánavadharmašástra jako „nejautoritativnější text hinduismu“, s. 8) a 

nedoložitelná tvrzení (už v předárjovských dobách bylo mateřství považováno za posvátné, s. 6). 

Zdařilé použití dat ze sčítání lidu z roku 2011 je pro práci, která je jinak založena na kvalitativním 

přístupu, naopak cenným obohacením.  

Kapitola Povídky psané ženami je převážně kompilátem z děl Dr. Markové. Jednostránkové analýzy 

na konci převyprávěných povídek jsou povrchní, místy se spíše podobají popisu a rovněž obsahují 

mnohá klišé. Ani v kapitole o mateřství v Indii, ani v souvislosti s povídkami týkajícími se potratů 

ženských plodů se autorka nezmiňuje o skutečnosti, že je dnes v Indii zjišťování pohlaví plodu 

nelegální. U jednotlivých povídek bohužel autorka vůbec neuvádí datum jejich vzniku. Ač tvrdí, že 

popisuje současnou Indii, některá její tvrzení neodpovídají realitě současnosti (např. sňatek „z 

lásky“ již není alespoň v urbanizovaných oblastech něčím velmi neobvyklým, s. 60). Problémy žen 

– matek, které popisuje, navíc často nejsou specifické pro Indii (dítě, které se nevrací domů ze 

školy, protože mu matka vynadala; matka, která v hmotné nouzi těžko uživí své děti; matka, která 

se musí rozhodovat mezi mateřstvím a kariérou atd.). Kratičký závěr celé práce nepřináší moc 

nového. Škoda, že autorka nerozpracovává myšlenku ohledně „aktivistického nádechu“ některých 

povídek, kterou uvádí na samém konci. 

Ráda bych ještě uvedla alespoň několik sporných momentů, nad kterými se autorka mohla v práci 

více zamyslet. V jakých souvislostech lze v současné době v indologickém bádání hovořit o 

„hinduismu“ (s. 8) a v jakých ne? Co myslí autorka pojmem „hinduistická tradice“? Jednalo se v 

nepovídce Sudhy Aróry opravdu o „dážďovky“ (s. 14)? Dále na straně 24: „Zatiaľ čo na západe nie 

je matka- samoživiteľka ojedinelým javom, v Indii je i v dnešnej době niečo také takmer 

nemysliteľné. Podľa výzkumu z roku 2009 by sa sotva pätina mladých žien v súčasné indické 

spoločnosti odhodlala byť slobodnou matkou.“ Pod výrazem téměř nemyslitelné si většinou 

nepředstavujeme, že téměř 20% zmíněné populace by si onu věc představit dokázala. S. 27: „Rádží 

Séth sa … odklonila od hinduistickej tradície, podľa ktorej je ideálom smrť pokojná v kruhu 



rodinných príslušníkov. Smrť tu nie je vnímaná vyrovnane, jako niečo prirodzené, nasledované 

ďalším zrozením. „Nebude prehnané povedať, že na tejto rovine predstavujú poviedky Rádží Séth 

skrytý útok na mýty o orientálnom fatalizme a hinduistickej rezignácii“ (Marková 2011, s. 167). 

Rádží Séth se tedy odklonila od fatalistické „hinduistické tradice“? Není toto tvrzení náhodou 

součástí právě zmíněného mýtu? S. 54: „Mnohé už nechcú byť len ženami v domácnosti...“ Toto 

tvrzení vyznívá téměř tak, jako se autorka domnívala, že všechny ženy v Indii jsou ženami v 

domácnosti. S. 85 – zmínka o tom, že u dalitů je zvykem, že se povolání dědí z generace na 

generaci, působí dojmem, jako by se jednalo o jakousi charakteristiku typickou pouze pro dality. 

Je však nutno říci, že práce je čtivá a někomu, kdo se sám danou problematikou nezabývá, může 

spíše na populární rovině poskytnout vhled do života žen z některých společenských vrstev atd. v 

Indii v době, v níž byly povídky napsány (ač je to především zásluhou úryvků z povídek samotných 

a postřehů převzatých ze sekundární literatury). Je rovněž zjevné, že autorka věnovala práci velké 

množství času a energie, a je třeba ocenit, že pracovala i s primárními texty. Jak už jsem zmínila, v 

práci se také objevuje jen malé množství pravopisných a gramatických chyb a je zdařilá i po 

stylistické stránce. S přihlédnutím k těmto skutečnostem a k pečlivosti autorky navrhuji práci 

hodnotit jako velmi dobrou. 


