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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Veroniky Levy 

 

Název práce: Tělo pod dohledem. Tělesnost a sexualita v próze Krásné zelené oči. 

Posudek zpracovala: doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D. 

V Praze, 15. 9. 2018 

 

Diplomová práce Bc. Veroniky Levy zaujme už trefně formulovaným názvem a toto zaujetí 

v průběhu četby textu trvá. Práce má promyšlenou strukturu, s níž koresponduje zdařilé 

vedení argumentační linie. Odpovídají tomu i jednotlivé názvy kapitol a podkapitol, které jsou 

téměř všechny analytické, nikoli pouze popisné, tedy jsou kategoriemi, nesoucími významy. 

Jedinou výjimku zde tvoří ta první – „Spisovatel Arnošt Lustig“. Zde by myslím bylo 

vhodnější formulovat jako název např. „Biografický a autorský kontext románu“, „Autorský 

kontext a čtenářská recepce“, nebo možná ještě výstižnější vzhledem k obsahu by bylo 

„Osobní zkušenost, literární příběh a interpelace dominantním diskursem“. 

Teoreticko-metodologická část svědčí o prostudování širokého záběru odborné literatury – 

zde mimo jiné oceňuji, že více než polovina těchto textů nepatřila mezi povinné studijní texty, 

šlo o vlastní samostatnou četbu. Autorka tyto texty nejen prostudovala a odkazuje na ně 

v odpovídající míře, ale vhodně z nich vybrala teoretické koncepty, s nimiž v analytické části 

průběžně pracuje. Výběr těchto kritérií analýzy do značné míry vyplývá z logiky výzkumných 

otázek (viz str. 17), které jsou rozvíjeny i v průběhu textu. K této části mám jen několik 

následujících poznámek: 

- V kapitole 1.3.1. (i na jiných místech) je poměrně dost pozornosti věnováno 

naratologickému hledisku. Na rozdíl od většiny textu, kdy jsou odkazy primární a 

nebývají vynechány stěžejní odborné práce, se zde odkazuje na Genettea a Barthesa 

jen sekundárně a chybí zde i v celé práci odkaz na feministickou naratologickou 

literaturu, zejm. Susan Lanser nebo Robyn Warhol. Odborná stránka naratologického 

hlediska je v práci trochu podceněna, a to navzdory tomu, že linie vypravěčova 

narativu je otázkou, k níž se text diplomové práce opakovaně vrací.  

- Práce je implicitně intersekcionální, což dokazuje leitmotiv křížení diskriminací 

z hlediska rasy a genderu či politické moci a genderu. Autorka však pojem 

intersekcionální či intersekcionalita používá teprve v analytické části; vzhledem 

k tomu, jak je intersekcionální optika pro rozbor stěžejní, bych jeho vysvětlení a 

konceptualizaci očekávala už v části teoretické. 

- Na str. 25 až 29 autorka výborně rozlišuje historii a její literární reprezentaci (toto 

téma zdařile rozvíjí v nových kontextech i dále v textu). K tomu jen drobnost: výstižně 

jsou zde rozlišeny výrazy witnessing a testimony, které autorka překládá jako 

„svědectví“ a „svědecká výpověď“. Nebylo by místo „svědectví“ (to může být i 

testimony) vhodnější použít „svědecká zkušenost“? 

Analytická část je výborným způsobem propojena s teoretickou, považuji ji za ukázkový 

příklad samostatného kritického myšlení a logického vedení argumentace. Za velmi zdařilé 

považuji mimo jiné kapitoly 2.1 a 2.2, kde jsou nuancovaně analyzovány jednotlivé postavy 

příběhu z genderového hlediska (výborná je například propracovaná analýza postavy Madam 
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Kulikové). Závěr, že autorský pohled je zde interpelován patriarchálním řádem (navzdory 

pravděpodobné snaze zviditelnit utrpení žen za holocaustu), bylo sice možné tušit už v první 

části, nicméně tím rozhodně nechci říci, že by vyzněl aprioristicky nebo zjednodušeně. 

Naopak, diplomantka poctivě probírá jednotlivé aspekty této hlavní výzkumné otázky, 

nasvěcuje je v různých kontextech příběhu a dokumentuje své závěry odkazy na text samotný. 

Analytickou část tedy považuji za velmi zdařilou, jen (v rámci oponentského posudku) opět 

uvádím několik poznámek, jež mohou být případně rozvedeny v diskusi u obhajoby. 

- Ke struktuře analytické části: Nebylo mi při čtení zcela jasné, proč nejsou kapitoly 3 a 

4, obě pojednávající o objektifikaci ženského těla z různých úhlů pohledu, zahrnuty 

pod kapitolu jednu?  

- Zahrnutí významové kategorie „Mlčení jako forma odporu“ považuji za velmi vhodné, 

nicméně tato podkapitola mohla být hlouběji propracována. Zde by se například přímo 

nabízelo využití eseje G. C. Spivak, Can the Subaltern Speak, kde je právě řešena 

otázka (ne)volby ujařmené ženy, jejíž mlčení (a mlčící čin) však představuje odpor 

proti ujařmující (zde koloniální) moci; žena zde tedy není pouhou trpnou obětí.  

Jak už bylo řečeno ohledně zdrojů, jejich záběr je více než dostačující. Pokud jde o 

odkazování, je z hlediska věcného velmi zodpovědné, mám jen pár připomínek z hlediska 

formálně technického. Zaprvé, autorka uvádí v bibliografii díla opakovaně bez 

editora/editorky. Zadruhé, v případě spoluautorství neuvádí vždy všechny autory/ky. A 

zatřetí, na dvou místech (str. 57 a 62) autorka odkazuje na to co „říká“ její vedoucí práce – ale 

tyto odkazy se v bibliografii neobjevují; pokud šlo o ústní sdělení, je odkaz samozřejmě na 

místě, ale musí to být takto uvedeno. 

Celkové hodnocení: Připomínky, které jsem vůči předkládané diplomové práci uvedla, 

považuji za v podstatě drobné (vždy je na textu co zlepšovat). Nicméně v zásadních věcech –  

za něž považuji porozumění teoretickým konceptům a jejich výklad, propojení teorie 

s analýzou, schopnost práce s analyzovaným materiálem i odbornou literaturou, samostatnost 

a kritičnost v přístupu a argumentací podložené závěry – jde o práci velmi nadprůměrnou, 

psanou kultivovaným jazykem, kterou jsem četla s potěšením. Navrhuji tedy hodnocení 

výborně. 

 

 


