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Téma si autorka zvolila po delší pečlivé úvaze, spisovatelky a jejich povídka byly 

vybrány po konzultacích se školitelkou. Obsáhnout povídkovou tvorbu šmahem a náhodně by 

bylo prakticky nemožné pro množství a různorodost povídek. 

Hlavní kapitole 4 předchází stručný pohled na mateřství v Indii minulosti i současnosti 

(kapitola 2) a povídek psaných ženami (kap. 3). Vybrány byly pak povídky, v nichž hlavní 

roli hraje matka: trpící; pod tlakem hmotné nouze; bojující o dítě; tvrdá; na okraji společnosti; 

rozpor mezi mateřstvím a ambicemi. Tato kapitola 4 je těžištěm práce. V podkapitolách je 

rozebíráno po dvou až třech povídkách; v kapitole 4.1, trpící matka, je povídek pět od pěti 

autorek. Tento výběr byl dán situací – v podstatě každá matka svým způsobem trpí, ale 

v povídkách podkapitoly 4.1 je tato stránka jejího života nejvíc v popředí. 

Část „ženských“ povídek byla již před časem přeložena a vyšla ve sbornících, ale 

protože jsou to povídky, v nichž právě mateřství hraje velkou roli, bylo by nelogické  je do 

této práce nezahrnout. Proto autorka použila jak překlady, tak originály těchto některých 

povídek a citáty z nich přeložila do slovenštiny v zájmu jazykové jednoty textu, jak udává 

v úvodu (s. 6). 

V rozboru každé povídky je nejprve přihlédnuto k její formě a případným 

zvláštnostem spisovatelčina stylu, následuje rozbor obsahu a výpovědi povídky. Samozřejmě 

bylo  nutné stručně sdělit děj, pak následuje zamyšlení nad každým problémem nadhozeným 

v povídce. Vloženy jsou vhodné citáty, které převyprávění obsahu i rozbor povídky pomáhají 

posunout dál. Práce je napsána čtivě, dobře strukturována. V závěru je pak stručně shrnuto, co 

povídky sdělují: konflikt mezi modernizací a tradicí nelze vidět jen černobíle. Nová doba 

vytváří nové problémy. Povídky spisovatelek jsou především výpovědi o vnitřních prožitcích 

a rozhodování žen-matek. 

Občas se vyskytuje chyba v interpunkci, zcela nepatrné množství překlepů. 

Autorka se práci věnovala s velkým zaujetím, pravidelně konzultovala se školitelkou 

(což nebývá v mnoha případech běžné). Projevila hluboké pochopení pro situace zobrazované 

v povídkách a též překladatelský cit. Práce je zcela originální a přínosná. Bylo by velmi dobré, 

kdyby tímto směrem pokračovala. Povídky by si zasloužily též celé přeložit a vydat ve 

slovenském jazyce. 

 

Navrhuji hodnocení „výborně“. 
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