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Práce si klade za cíl srovnávací charakteristiku Ženských hrdinek ajejich osudů ve vybranýchdílech irské literatury ((E.Bowen' J' Joyce, M. Lavin, B. Moore, páná o's.ien, W. Trevor) av kontextu feministické kritiky. K přednostem diplomantčina přístupu patří zejména sečtělost
v primární a sekundární litera1uře, chybí zde však jakékoli obecnějši páro,'r.íi zmiňovaného
feministického přístupu a jeho přínosu pro daný výzkum. Tato nevyváženost teoretické apraktické části práce souvisí s nepochop eiím požadované struktury pri""_ Jipto-unt ka zcelaopominula tradiční úvod a závěr.
Místo úvodu se základní charakteristikou zvoleného tématu zaŤadilaprvní kapitolu, která je
věnována výhradně historickému kontextu a je navíc velmi kJátki 1pour.' dvě stránky).V dalších kapitolách pak rovnou pŤechází ke kónkretním autorum a.;e;icn dílům, v nichž sezaměřuje na Ženské postavy, a připravuje se tak o moŽnost navézat na konkrétní teoretickávýchodiska, která patří právě do úvodnich kapitol či podkapitol. Problémem je i chybějícízávěr, i když se diplomantka o závěrečné shmutí pokou8í v poslední kapitole s názvemConcluding Comparison. Do ní zařazýe čtyři podkupitoty věnované obecnějším tématům(romantická láska v Irsku, matky a dcěry, domáci pouinrárti';.ř;;# i,ňodn;7ch žen),čímž dochází k vlastní _ a přínosné - srovnáv ací aialí,ze,: Přesto však tato kapitola narrtůženahradit závěr samotný.(ten se snaŽí suplovat poslední óuu o^arturrce kapitoly;. '

Připomínky lze mít i k formální stránce práce, konkrétně ke způsobu členění odstavců, ak mnoŽství neopravených chyb. Je třeba ocenit, Že diplomantka si pro svou práci zvolilaangličtinu, mnoho vazebje ale ovlivněno češtinou (nepiesné syntaktické konstrukce, chybnéuŽití členů a předložek).
Přes uvedené připomínky bych rád'a zdtnaznila, že diplomantce se podařilo citlivě přečíst adůkladně rozebrat velké mnoŽství známých.i 

^rnc 
,rra*ých textů, které si vytrala pro svouinterpretaci. Její pečlivý rozbor těchto textů je nesporným přínor.- předkládané práce.

Práci proto doporučuji k ústní obhaiobě'

otázky k obhajobě:

Jak byste slunula záklaďnírysy feministické kritiky? V čem je přínosem pro Vaši analýzu?

Lze v příbězích Vámi posuzovaných hrdinek nalézttřeba i skrytou naději na moŽnost změny
nebo je zde pŤevůující pocit marnosti abezvýchodnosti?

Jak vnímáte roli náboŽenství v těchto pŤíbězích?
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