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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):

Bakalářská práce Roxany Rayové se zabývá způsobem, kterým sbírka povídek Arranged
Marriage (1995) současné indicko-americké autorky, Chitry Banerjee Divakaruni, vykresluje
indické tradice.

1

Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí
automaticky znamená, že práce není doporučena k obhajobě.

Teoretická část práce se zaměřuje na popis vývoje indické společnosti se zmínkami o
postavení žen ve společnosti a místy nastiňuje i pozici ženských autorek, na kterou CH.B.
Divakaruni navazuje. Na tomto místě je třeba vyzdvihnout jak autorčino patrné zaujetí
tématikou a velice povedenou práci se zdroji, tak i svěží perspektivu, kterou zvolila.
Interpretační část práce sleduje způsob ztvárnění a nakládání s tradičními prvky indické
kultury v jednotlivých povídkách ze zvolené sbírky a zvažují míru zapojení feminismu
v jejich pojetí. Co na tomto místě poněkud vedle přílišně popisné povahy analýzy výrazně
pokulhává, je propojení teoretické a praktické části, protože ty se svým zaměřením místy liší a
to přispívá k poměrně roztříštěnému výslednému dojmu z práce. Teoretická část a úvod totiž
podtrhují mnohdy opomíjenou přítomnost a přínos ženských autorek indické literární tradice,
ale rovněž literatuře obecně. Praktická část se pak spíše než mírou zapojení feminismu
v souboru povídek Arranged Marriage zabývá celkovým přístupem k indické kultuře a jejím
tradicím. Autorka práce v Úvodu tvrdí, že toto zaměření je logické pokračování teoretické
části a při příležitosti obhajoby bych uvítala, kdyby toto spojení blíže vysvětlila a objasnila
souvislost mezi titulem své práce a náplní teoretické a praktické části. Argumentační linie
v tomto poměrně zásadním bodě není totiž zcela zřejmá.
Z formálního hlediska se autorka dopouští občasných prohřešků – překlepů, opomenutí
použití kurzívy, či velkých písmen v titulu díla, apod.
Celkově je ale nutno vyzdvihnout autorčino patrné zaujetí, které z práce činí poměrně úspěšný
pokus uchopit značně spletitou tématiku.

Témata a náměty k diskusi při obhajobě

1) Bylo by možné blíže okomentovat následující tvrzení “The second part builds on this
developmental trajectory by examining a selected work by a modern-day Indian author who
displays feminist leanings in her writings. The practical part of the thesis consequently seeks to
analyse the contemporary Indian traditions as depicted in Arranged Marriage, a short-story
collection of an Indian English-writing author Chitra Banerjee Divakaruni.” (1)?

2) Pokud autorka na začátku interpretační části práce stanovuje její cíle následujícím
způsobem“The practical part of this thesis aims to describe a whole range of Indian traditions as
depicted in Divakaruni’s short story collection Arranged Marriage, showing both the traditional

outlook on the heritage and a modern-day feminist perspective.” (str.27), nezbývá než se

zeptat, jak se toto hledisko odráží v teoretické části práce a zda-li by to bylo možné při
průběhu obhajoby objasnit.
3) Do jaké míry se promítá dlouhodobý pobyt Ch.B. Divakaruni v USA do její tvorby?

Práci tímto

k obhajobě.2
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Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení
výkonu studenta v průběhu obhajoby.

