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 Předložená diplomová práce analyzuje kanonický román Chronická nevinnost od 
dánského spisovatele Klause Rifbjerga prizmatem - v současné literární vědě velmi 
moderních - genderových či ještě konkrétněji queer teorií. Diplomantka se v rozboru soustředí 
především na vztah mužských protagonistů a dává si za cíl odhalit platonickou fascinaci, 
kterou jeden z chlapců v druhém zažehne, stejně jako s tím související náznak misogynie ve 
vztahu k ženským postavám. 

 Práce je velmi přehledně členěna, a to na teoretickou a praktickou část, přičemž jsou 
obě části uspokojivě propojeny. V teoretické části diplomantka usazuje analyzované dílo do 
literárního kontextu, ve zkratce uvádí do queer teorií a nastiňuje otázku vztahu mezi 
homosexualitou a misogynií. Praktickou část pak představuje analýzu konkrétní podoby 
vztahu mezi oběma mužskými protagonisty, jejich postoje k ženským postavám v románu a 
stranou nezůstávají ani vlastnosti vypravěče Januse, který se ukáže jako do určité míry 
nespolehlivý. Diplomantce se pomocí analýzy podařilo zdárně dokázat, že metoda queer čtení 
je v případě románu Chronická nevinnost jedním z dalších možných přístupů k textu, s jejíž 
pomocí dokonce můžeme alternativně interpretovat centrální zápletku románu. Členění práce 
je tedy plausibilní a dobře funguje, drobnou poznámku bych měla ke kapitole Předmluva, 
která mi přijde zbytečná. Její informace mohly být podány v rámci Úvodu, jak je tomu u 
závěrečných prací podobného rozsahu běžné. Na tomto místě bych také chtěla zmínit absenci 
číslování stránek, které diplomantka sice uvádí v osnově, v samotném textu ale nejsou. 
Absence očíslování se ukázalo jako velmi nepraktické, a to nejen pro čtenáře, který si chce 
zpětně nalistovat některé kapitoly, ale i pro oponenta, který by chtěl v posudku odkázat na 
konkrétní příklady z konkrétních stran. Diplomové práci by také neuškodil delší rozsah. 

V úvodu výčtu kladů a záporů diplomové práce bych chtěla poukázat na samotný 
výběr tématu práce, který velmi oceňuji. Jak již bylo zmíněno, genderové a queer teorie jsou 
populární v současné literární vědě a předložená práce tak může přispět nejen k diskuzi 
týkající se interpretace románu Chronická nevinnost, ale i k obecnějším diskuzím o queer 
metodě čtení, ke které v českém kontextu ještě nebylo tolik publikováno. Proto považuji za 
správné i uvedení překladů dánských citátů pod čarou, čímž se práce stává přístupnější i pro 
české dánsky nehovořící čtenáře. 

 Na diplomové práci pozitivně hodnotím především praktickou část. Diplomantka 
prokázala výborné interpretační schopnosti a dochází k řadě pozoruhodných a dobře 
vyargumentovaných závěrů. Z hlediska práce s queer metodou čtení oceňuji potlačení 
autoritářské tendence k nadvládě pouze jedné metody, neboť diplomantka sama v úvodu 
k této praktické části prezentuje queer metodu jako alternativu k tradičnímu 
heteronormativnímu čtení, zároveň však zdůrazňuje, že tento přístup nepopírá 
heteronomrativní struktury v románu, a proto připouští existenci jak homosexuální tak 
heterosexuální touhy v případě jedné a té samé postavy - diplomantčin výklad tak není jen 



černobílý a nepodléhá jednomu dogmatickému výkladu. Praktická část je navíc obratně 
rozdělena do podkapitol podle konkrétních vlastností vypravěče či rysech vyplývajících ze 
vztahů mezi postavami. Diplomantka v tomto ohledu velmi dobře pracuje s termíny a 
koncepty nejen z oblasti queer teorií, ale i z psychologie a sociologie (autoterapie, 
subjektivita, homosociální symbióza, autosugesce a mnoho dalších). Některé použité termíny 
by si však zasloužily bližší okomentování a uvedení do kontextu, neboť s nimi diplomantka 
často pracuje, aniž by čtenáři alespoň v krátkosti vysvětlila, co si pod nimi má představit. 
V této souvislosti bych proto diplomantku požádala, aby při obhajobě osvětlila a do kontextu 
své interpretace uvedla pojem uvedený níže, který se objevuje na konci podkapitoly 4.2, 
přičemž tím celá podkapitola končí: 

„Nepředstavitelnost explicitní stejnopohlavní romantické přitažlivosti je znovu a znovu 
tematizována, opakovaná negace však paradoxně přináší opačný efekt, který je možné 
vysvětlit pomocí freudiánského konceptu popření (Verneigung). (Bisenbakker, 2005, s.29)“ 

 Obzvlášť zdařilý se mi zdá jeden z hlavních závěrů práce, ve kterém diplomantka 
poukazuje a na základě argumentů z textu dokládá Janusovu vinu a odpovědnost za tragické 
vyústění Hellina a Toreho osudu, které bývají jinak připisovány především Hellině matce. 
Stejně tak je zajímavá interpretace paní Junkersenové jako prodloužené ruky vypravěče a 
koncept náčelníka a squaw, jejichž role se v závěru románu obrací. Při četbě diplomové práce 
se však vtírá nepříjemná myšlenka, do jaké míry jsou tyto závěry dílem samotné diplomantky. 
Román, který si zvolila, je z pohledu queer teorií již mnohokrát analyzován. Diplomantka 
sama hned v úvodu zmiňuje práce Bissenbakkera/Bissenbakkerové a v praktické analýze 
k nim poctivě na mnoha místech odkazuje. Otázkou tedy zůstává - a poprosila bych 
diplomantku, aby se k této problematice vyjádřila při obhajobě - zda by nebylo bývalo 
vhodnější zvolit si na queer čtení jiný román, který v sekundární literatuře ještě nebyl tak 
podrobně zpracován ve vztahu ke queer teoriím, a představit tak jeho novou možnost 
interpretace. Dále bych diplomantku vyzvala, aby při obhajobě vysvětlila, které konkrétní (i 
dílčí) závěry diplomové práce jsou její vlastní intencí (tedy došla k nim sama nebo např. dále 
rozvinula závěry Bissenbakkera/Bissenbakkerové), či zda závěry práce nejsou pouhým 
shrnutím již publikovaných analýz (např. v kapitole 4.1 si diplomantka klade otázku, proč 
Janus neinformuje své přátele o záměru paní Junkersenové, přičemž na ni odpovídá závěry 
Bissenbakkera/Bissenbakkerové, vůči nimž se však sama nijak kriticky nevymezuje). 

 Obsahově velmi zajímavá práce se bohužel potýká s jedním zásadním nedostatkem, a 
to je velmi špatná (nebála bych se použít výraz odfláknutá) formální stránka. Hned na první 
pohled je vidět neprofesionální typografické zpracování, a to především nepochopitelné 
střídání fontů písma. Vedle tradičního typu písma, ve kterém je psána většina práce, se v textu 
objevuje i jiný, tučnější a větší font (a o jiném fontu v poznámkách pod čarou ani nemluvě). 
Čtenář nejdřív nabude dojmu, že tento tučný font je použit pro názvy děl, brzy se v něm ale 
začnou objevovat i názvy institucí, termíny a odborná slova stejně jako celé citáty. To vše 
však bez konsekventního uplatnění, takže tento nešvar působí iritujícím dojmem a negativně 
ovlivňuje plynulé čtení práce. Tiskařský šotek se navíc vyřádil v poznámkách pod čarou, kde 
se místo některých písmen objevují zvláštní čtverhranné obrázky. Podobná grafická 
opomenutí jsou samozřejmě pochopitelná, ve finální podobě odevzdané práce by ale měla být 



eliminovaná, protože tím práce zanechává výrazný dojem nedotaženosti a vrhá stín na dobrou 
obsahovou stránku. 

 Ještě větší problém však z mého pohledu představuje stylistická a ortografická 
nedbalost. Diplomantka bezesporu oplývá velmi dobrou schopností formulovat své závěry,  
její jazyk je plynulý a plný vhodných obratů a cizích slov. Objevuje se v něm ale extrémní 
množství chyb vzniklých z nepozornosti. Konkrétně se jedná o překlepy - namátkou zmiňme 
např. jméno paní Junkersenové, které se nám v textu několikrát objevuje ještě v dalších dvou 
podobách: Junkerksenová a Junkesenová. Nejrušivěji působí nedokončené až nelogické věty, 
ze zástupu příkladů zmiňme např.: 

- „V souvislosti s queer čtením románu se vyplývají následující otázky:“ (kap. 1) 
- „Tento narativ, může, jak poukazuje např. teoretička E. Kosofky Sedgwicková, může být 
vnímán […].“ (2.4) 
- „Vypravěčem je dospělý Janus Tolne, který se ve vzpomínkách vrací k zásadním událostem 
od svého raného dospívání do současnosti, přičemž tyto vzpomínky. Retrospektivnost románu 
podtrhuje […].“ (4.1)  
- „Toreho tělesná stránka často podléhá Janusovu estetické hodnocení.“ (4.2) 
- „Po jeho návratu se přátelství k vypravěčově uspokojení symbióza navrací do starých 
kolejí.“ (4.3) 
- „Janus se stylizuje do pozice squaw, která pasivně čeká na návrat svého muže vědomě 
stylizuje.“ (4.4) 
- „Zároveň tak zůstává Janusova touha po Torem a sní související žárlivost vůči Helle 
zůstávají v románu promlčena.“ (5) 
 
 Některé z výše uvedených příkladů odbyté stylistiky nastiňují i další z problémů práce, 
a to je interpunkce. Jedná se přitom nejen o nejednotné (ne)používání uvozovek, absenci teček 
za větou u citátů (především těch pod čarou) a o řadu překlepů typu „naznači“t“ (4.5) a 
„přiznává, že i.on byl […]“ (4.1), ale i o až pravidelnou absenci čárky po vložené větě (např. 
„slova, která volí často neodpovídají […]“, 4.7). V závěrečné diplomové práci má 
diplomantka prokázat nejen porozumění tématu a provést jeho samostatnou analýzu, ale 
demonstrovat i schopnost formulovat své závěry na úrovni a v přijatelné formě. Z hlediska 
stylistiky samotné se diplomantka vyjadřuje velmi dobře, zmíněná opakující se opomenutí 
proto působí spíše jako nedbalost a snaha o rychlé odevzdání práce, což vrhá velmi negativní 
světlo na jinak zajímavé a podnětné myšlenky v práci obsažené. 

I přes uvedené kritické připomínky je tato práce výsledkem zajímavého a 
pravděpodobně i samostatného výzkumu, svědčí o prostudování relevantní odborné literatury 
a jejím aplikování v praxi. Předložená práce proto odpovídá požadavkům kladeným na 
diplomovou práci a s ohledem na výše řečené ji doporučuji k obhajobě a předběžně ji 
hodnotím klasifikačním stupněm velmi dobře. 

 

Pozn. tento posudek vychází z diplomantkou předložené tištěné podoby textu. Po dopsání 
posudku jsem si zkontrolovala vzhled práce v odevzdané elektronické podobě a zjistila, že 
fonty písma jsou tam v pořádku a práce má dokonce číslované stránky. Diplomantka si však 



musela být vědoma toho, že oponent bude pracovat spíše s tištěnou verzí, kterou v této 
podobě sama dala k dispozici, a proto si měla zajistit správný tisk. I pokud bych odhlédla od 
kritiky směřované na typografickou stránku práce, zůstávám kvůli ostatním zmíněným 
připomínkám u navržené známky velmi dobře. 

 

V Praze, dne 20. 1. 2019 

Mgr. Radka Stahr, Ph.D. 

odd. skandinavistiky ÚGS FF UK 


