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Julio Cortázar patří mezi nejstudovanější hispanoamerické autory 20. století, vyrovnat se 
proto s neustále narůstajícím množstvím sekundární literatury představuje nesnadný úkol. 
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí takového úkolu je především výběr a následné studium 
vhodné odborné literatury, dále pak dobře definované téma. Předkládaná bakalářská práce 
Emy Hubáčkové nabízí seznam relevantní sekundární literatury a rovněž naplňuje požadavek 
dobře definovaného tématu a z něho vycházející cíl práce (str. 8). Ema Hubáčková se ve své 
práci zabývá symbolikou ženy ve vybraných Cortázarových povídkách, mezi nimi např. „No 
se culpa a nadie“, „El río“ nebo „Las Ménades“ z povídkového souboru Final del juego. 
Autorka bakalářské práce prokazuje znalost nejen Cortázarova povídkového díla, ale rovněž 
vědomosti týkající se řecké mytologie (s. 16–20), která pro některé Cortázarovy povídky 
představuje důležitý zdroj inspirace.  

Ema Hubáčková se ve své bakalářské práci věnuje nejprve výkladu ženského symbolu u 
Gustava Adolfa Bécquera, který se následně snaží propojovat s ženskými postavami 
v povídkách Julia Cortázara. Činí tak na stranách 10–11 prostřednictvím komparace obou 
autorů a dochází k závěru, že oba spisovatelé navzdory odlišné době i prostředí pracují 
s ženskými postavami podobným způsobem. Dále se autorka věnuje ženským postavám 
v dílech Césara Valleja nebo Rubéna Daría, čímž usiluje o doplnění kontextu ženského 
symbolu v hispánské literatuře ve 20. století.  

Dále se autorka v předkládané práci zabývá historickým i myšlenkovým kontextem 
Cortázarovy doby a propojuje symbol ženy s avantgardním hnutím. Ema Hubáčková zde 
postupně dochází k závěru, že žena, ačkoli v Cortázarových povídkách vystupuje pasivně, 
slouží mužským postavám pro dosažení jiné reality (str. 30). Tento závěr doplňuje o příklad z 
oblasti výtvarného umění (str. 32). Výklad o důležitosti ženských postav avantgardních 
umělců Ema Hubáčková uzavírá částí o Juanu Carlosovi Onnetim. Onneti obdobně jako 
Cortázar využívá ženské postavy pro přesunutí mužských postav do jiné reality; autorka textu 
si uvědomuje rovněž rozdíly mezi oběma autory, Onettiho žena je totiž na rozdíl od té 
Cortázarovy aktivním subjektem. Závěrečnou část bakalářské práce pak Ema Hubáčková 
věnuje některým detailům z Cortázarova osobního života, které značně ovlivnily jeho 
povídkovou tvorbu. 

Z textu práce je patrné, že se autorka snaží interpretací vybraných Cortázarových povídek 
postupně nalézt odpovědi na otázky, které formulovala v úvodní části práce. Přesto v textu 
shledávám několik zásadních problémů. Cílem autorky je objasnit, proč Julio Cortázar pracuje 
s ženskou symbolikou spíše v negativním světle, dále zodpovědět otázku, proč jsou ženské 
postavy v Cortázarových povídkách tak důležité, a nakonec nalézt příčiny Cortázarova spíše 
negativního pohledu na ženy. Z těchto formulovaných záměrů textu je patrné, že první 



zmíněný cíl se tematicky překrývá s třetím. V první části textu autorka spíše popisuje 
Cortázarův negativní pohled, ale jeho příčinami se zabývá až ve třetí závěrečné části práce. 

Za nevhodný dále považuji název první kapitoly „Žena jako symbol nejen v hispánské 
literatuře“, který slibuje představení ženského symbolu mimo španělsky psanou literaturu, 
avšak autorka nezmiňuje žádné ze světových autorů, věnuje se stále jen španělským či 
hispanoamerickým spisovatelům. 

Celková struktura předkládané práce se zdá logická, Ema Hubáčková nejprve představuje 
symbol ženy v hispanoamerické literatuře na obecné rovině, dále interpretuje symbol ženy ve 
vybraných Cortázarových povídkách a nakonec se věnuje ženské symbolice u Cortázarových 
současníků. Zde nabízím otázku k diskuzi, proč si autorka vybírá k uvedení ženského 
symbolu v španělsky psané literatuře právě Gustava Adolfa Bécquera. Symbol (ideální) ženy 
má ve španělské literatuře dlouhou tradici (objevuje se v jarchas, u Cervantese nebo později u 
Galdóse atd.), jejíž součástí je i Bécquer, nicméně symbol ženy se v čase proměňuje a 
nevidím přímou souvislost mezi zacházením se symbolikou ženy u Bécquera a Cortázara. 

Výklad bakalářské práce je poměrně dobře srozumitelný, celkově by si ovšem některé pasáže 
zasloužily detailnějšího zpracování či vysvětlení. Příkladem může být i výše zmíněné 
dosahování jiné reality mužskými postavami prostřednictvím žen (str. 30). Z autorčina 
výkladu není vůbec patrné, co se myslí tou jinou a vyšší realitou. Jedná se zde o přesah do 
oblasti mystiky, nebo lze touto vyšší realitou rozumět proměny v chování mužských postav? 
Kromě toho, že se autorka nevěnuje přesnější definici přechodu do jiné reality, chybí rovněž 
odpověď na otázku, zda tento přesun do reality představoval tehdejší trend v literatuře, nebo 
se v tomto motivu odráží Cortázarova životní zkušenost.  

Naopak za velmi zajímavou část považuji interpretaci řecké mytologie ve studovaných 
Cortázarových povídkách (str. 16–21). Přestože by analýza mytických motivů mohla být 
hlubší, nabízejí závěry předkládané Emou Hubáčkovou zajímavou a originální četbu 
Cortázarových povídek. 

Autorka pro svou bakalářskou práci zvolila adekvátně veliký korpus textů, dále oceňuji 
vlastní překlady některých dosud nepřeložených španělských děl (např. str. 13). Autorka 
rovněž prokázala zvládnutí odborné terminologie; co se týče syntaxe bibliografických odkazů, 
bylo by vhodné, kdyby autorka sjednotila jak užívaný styl citací (např. nejednotný styl 
bibliografických odkazů na str. 27 a 28), tak font poznámkového aparátu s fontem textu práce. 

Práci doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

Praha, 8. 6. 2017        Mgr. Tereza Krátká 


