
Posudek vedoucí bakalářské práce Emy Hubáčkové 

Postava ženy v díle Julia Cortázara Final del juego 

 

Ema Hubáčková se ve své bakalářské práci soustřeďuje na sbírku povídek Konec hry (Final del 

juego) slavného argentinského spisovatele Julia Cortázara, který je v českém prostředí známý 

jako autor experimentálního románu Nebe, peklo, ráj (Rayuela) a brilantních fantastických 

povídek. Autorku však zajímá především jeho pohled na ženu a její vyobrazení v korpusu 

několika povídkových textů. 

Právě tuto soustředěnost hodnotím kladně, bohužel však ve zpracování tématu vidím řadu 

nedostatků, které vedou k ne zcela přesvědčivému výsledku, který je beze sporu dán i 

spěchem, který psaní práce provázel. 

Problematická je již samotná struktura práce; autorka předkládá ambiciózně pojmenované 

kapitoly (např. „Žena jako symbol nejen v Hispánské literatuře“, „Žena jako objekt“ apod.), 

které však většinou názvu nedostojí a nabízejí jen jakési „nástřely“ daných otázek, které 

nejdou do hloubky a vedou k rozkouskovanosti a povrchnosti textu. Ema Hubáčková se 

pouští i do srovnávání Cortázarova pojetí ženy s jinými autory a epochami, ovšem komparace 

působí nahodile; jako by autorka zkrátka srovnávala to, co zná z knih či přednášek, bez 

přihlédnutí ke kontextu a dalším možnostem. Proč tedy zrovna Gustavo Adolfo Bécquer, proč 

Darío či Vallejova sbírka Trilce? Ženu v různých podobách najdeme u bezpočtu autorů a např. 

by bylo vhodné se podívat na její obraz právě v povídkovém žánru či v surrealismu. Autorčiny 

názory zůstávají nevysvětleny: jaký je vztah mezi nedosažitelnou ženou ve středověku 

(dvorská láska) a ženou romantismu (s. 10)? Stejně zmatečně působí třeba i zmiňování 

schůzky A. Uslara-Pietriho, A. Carpentiera a M. A. Asturiase v kapitole „Žena jako most do 

jiného světa“.  

Kapitoly věnované zvoleným povídkám jsou jednoznačně zdařilejší – zajímavé je např. téma 

antických mýtů –  byť i zde ulpívá analýza na povrchu. 

Další slabinou práce Emy Hubáčkové je stylistická neobratnost, chyby v gramatice a 

interpunkci („K získání této ženy vždy brání…“, s. 9), ve skloňování („Nadja od André Breton“, 

s. 27) a nepečlivá redakce textu; tak se např. dočteme, že Onetti je „považován za 

zakladatele povídky, která se zabývala především příběhy zasazenými do prostředí města, 

tzv. novela urbana“ (s. 32).  

Ema Hubáčková si bezesporu zvolila zajímavé téma a na práci je vidět její osobní zaujetí; 

bohužel však bakalářská práce nenaplňuje některé požadavky kladené na tento typ textu. 

Práce především trpí nedostatečnou pečlivostí ve formální rovině a přílišnou obecností a 

nesoustavností v rovině obsahové. 

Vzhledem k výše řečenému tedy práci doporučuji k obhajobě, ale navrhuji hodnocení dobře. 

 

Praha,  9. 6. 2017       Mgr. Dora Poláková, Ph.D. 



 

 


