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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Název práce slibuje originální přístup k dílu T. Hardyho – analýzu jevu „ticha“ ve spojitosti 

s ženskými postavami v románu Tess z D’Urbervillů. Autorka však potenciál tohoto tématu 

nevytěžila. Úvodní pasáže načrtávají obecně přijímané stereotypy viktoriánského období. Následují 

rozbory, s jejichž závěry je možné bez výhrad souhlasit. Je tomu však hlavně proto, že se autorka pod 

rouškou originality věnuje dobře prozkoumanému jevu, a to submisivnímu postavení žen v určitých 

sociálních vrstvách tehdejší společnosti. Očekával bych mnohem intenzivnější zaměření na 

problematiku „ticha“, například rozbory dialogů a situací, ve kterých žena po výroku mužské postavy 

mlčí či pasivně a tiše přijímá jeho postoje. Autorka se mohla ptát, jakých existenčních otázek se tyto 

situace týkají a jak tematizují genderové rozdíly. Práce je tedy v tomto aspektu spíše podprůměrná. 

 

Jazyk je uspokojivý, dodržení předepsaných formálních aspektů taktéž. Výhradu mám však vůči pojetí 

Resumé, které je překladem závěru.  

 

Podněty k obhajobě:  

Jakým způsobem mohlo být téma lépe využito? 
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