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Posudek diplomové práce 

Chronická nevinnost: Queer čtení 

Bc. Martiny Stanjurové 

 

 

Metoda a téma 

Diplomandka si stanovila srozumitelný, jasně formulovaný cíl, navíc cíl zcela adekvátní rozsahu 

diplomové práce. Tématem její práce je analýza kanonického románového debutu Klause 

Rifbjerga (1931-2015) Chronická nevinnost (Den kroniske uskyld) z perspektivy genderových studií, 

konkrétně diplomandka na román nahlížela prizmatem queerové kritiky. Chronická nevinnost vyšla 

česky v překladu Františka Fröhlicha v roce 1980, v dánském originále už ale roku 1958, okamžitě 
zarezonovala a dodnes se objevuje v penzu dánských škol. Lze tvrdit, že je dánským pendantem 

k Salingerově generační románové vzpouře Kdo chytá v žitě (The Catcher in the Rye, 1951). Chronická 

nevinnost již byla pro svou popularitu podrobena řadě badatelských přístupů a literárněvědných 
zkoumání, uvést lze například Freudovu hlubinnou psychoanalýzu nebo dekonstruktivní přístupy. 
Zatím poslední produktivní metodou je genderová kritika a aplikace takzvaného queerového 

čtení. V souladu s ním je román interpretován jako doklad důsledků heteronormativní 

homofobie. Rovněž recepce románu, tradičně přehlížející náznaky homoerotickému obdivu 

vypravěče Januse ke kamarádovi Toremu, slouží jako doklad zatvrzelé a zkostnatělé 
heternormativity. Právě do takového v současnosti v Dánsku velice produktivního čtení Chronické 

nevinnosti se diplomandka pustila ve své práci. 

 

Hlavní klady 

Hned v úvodu bych chtěla zdůraznit, že diplomandka genderové teorie vstřebala výborně, 
zaznamenala klíčové teze teoretiků genderu a v úvodních kapitolách přehledně a systematicky 

uvádí na scénu teoretiky queeru, k jejichž koncepcím a myšlenkám ve vlastní analýze primárního 

textu dobře odkazuje. Rozbor primární literatury zase svědčí o diplomandčině výborném 

pochopení románu, dokládá její interpretační um. Již na tomto místě předesílám, že práci 
doporučuji k obhajobě, v úhrnu jde totiž o práci dobrou. K navržené známce se ale dostanu až 
poté, co uvedu hlavní neduhy práce. 

 

Nedostatky práce 

Obliba queerového čtení na jednu stranu signalizuje, že si diplomandka zvolila nosné téma, na 
druhou stranu představuje hlavní problém práce. Diplomandka sice zmiňuje hlavní teoretické 

statě a monografie, které na dané téma v Dánsku vznikly, z jejího textu ale není patrné, do jaké 

míry jen kolportuje jejich závěry a jaký je její vlastní vklad. Částečně za to může nevhodný způsob 
parafrázování a citování sekundárních zdrojů, při čtení totiž můžeme snadno nabýt dojmu, že se 
skutečně jedná o pouhý kompilát interpretací jiných teoretiků. Má hlavní a vlastně jediná 
otázka k obhajobě tedy zní: v čem spočívá diplomandčin vlastní přínos k tématu? Jinými 

slovy, opravdu si žádný z diplomandkou uváděných teoretiků nepoložil otázky, které uvádí 
v „Úvodu“ a které zní: „V souvislosti s queer čtením románu se (sic!) vyplývají následující otázky: 
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Jakou roli zaujímá Janus v souvislosti s Hellinou sebevraždou a Toreho hospitalizací 
v psychiatrické nemocnici? Jaké jsou motivy za jeho nenávistným vztahem k ženám?“ Zde bych 
měla uvést číslo stránky, na níž si diplomandka tyto otázky klade, jenže vytištěná verze práce 

bohužel není stránkovaná! Ale zpět k diplomandčině formulaci tématu práce: opravdu si tyto 

otázky žádný z teoretiků nepoložil? Pokud ano, nemělo téma práce znít poněkud jinak, neměla je 
diplomandka modifikovat tak, aby jen nemusela opakovat závěry svých dánských předchůdců? 
Třeba si otázky v této podobě skutečně nikdo nepoložil, a to ani Maja Bissenbakkerová 
Frederiksenová (po operaci gender reassignment vystupuje pod mužským jménem Mons 

Bissenbakker), pak ale měla diplomandka na tento fakt upozornit a důsledně se k citovaným 

interpretacím buďto přiklánět, nebo s nimi polemizovat. Mimochodem takřka pietní trvání na 

nepřechýleném příjmení Bissenbakkerové Frederiksenové v nesklonné podobě Bissenbakker, 
když diplomandka odkazuje k pracím, které autorka napsala ještě před operací „přiřazující“ jí zpět 
kýžené pohlaví, napovídá, že k závěrům této badatelky bude mít diplomandka souhlasný postoj, 

což se při čtení potvrdí, jelikož většinu závěrů Bissenbakkerové Frederiksenové diplomandka 

přejímá, aniž s nimi jakkoli polemizuje. 

Hlavním neduhem práce je tedy citování a parafrázování sekundárních pramenů. Jako doklad 

uvedu dva příklady z mnoha, kdy čtenář neví, kde končí převzatá myšlenka (a komu přesně ona 

myšlenka patří), a kde argumentační otěže přebírá diplomandka. První příklad je z kapitoly 

„Dekonstrukce pohlaví“, z konce druhého odstavce: 

Judith Butlerová v Gender Trouble uvažuje pohlaví jako sociální a diskurzivní proces, jímž je subjekt utvářen. Její metoda sestává 

v kritickém čtení filosofických a psychoanalytických pojetí pohlaví a poukazuje na problematické heteronormativní předpoklady, 
na kterých jsou tyto klasické kategorie postaveny [sic, chybějící interpunkce, HB] Butlerová tvrdí, že genderové role reflektují 
kulturní předpoklady související s biologickým pohlavím, vzniká tak obousměrná závislost heteronormativity a binárního modelu 
pohlaví. Na základě tohoto heterosexuálního schématu jsou pak generovány další sociální a lingvistické implikace pohlaví. Z toho 

vyplývá, že “no individual decides for or against identity, because no individual inhabits society withut (sic!) already being 

gendered.” (Turner,s.114, sic!) Sociální pohlaví je tedy kulturní fikcí, performativním výsledkem opakovaného jednání. (Jagose, s. 

84) Autorka si rovněž klade otázku, jak je možné, že heterosexuální normy hrají tak neochvějnou roli, a to i v rámci moderního 

feminismu. (Butlerová tak problematizuje zejména druhou vlnu feminismu, která probíhala od druhé poloviny 60. Let [sic!] do 

80.let [sic!] a která se velmi kriticky vymezovala vůči těmto normám. 

Nejprve diplomandka parafrázuje Butlerovou, následně cituje Turnera, pak parafrázuje 

Jagoseovou a nakonec skončí opět u Butlerové, již nazývá výrazem autorka. Jenže kdo je tady 

autorem které myšlenky? 

Druhý frapantní doklad špatného zacházení se zdroji, zacházení, které bohužel vytváří dojem, že 
autorka pouze kolportuje závěry jiných, najdeme v samotném závěru kapitoly „Janusova 
submisivní identita“, kde diplomandka rekapituluje psychoanalytické závěry Eigila Nyborga a 

queerové čtení Bissenbakkerové Frederiksenové: 

Egil (sic!) Nyborg v návaznosti na psychoanalytickou teorii považuje nevědomou identifikaci se s ženským pohlavím za 
psychologický mechanismus, jenž vysvětluje lehce homofilní atmosféru dospívání, kterou vidíme ve vztahu ústřední dvojice. 
Identifikace s ženským pohlavím je podle Egila (sic!) Nyborga psychoanalyticky vykládána jako příznak krize pohlavní identity, 

queer teorie ji vnímají spíše jako možné vyjádření vypravěčova odmítnutí možnosti erotických tužeb mimo rámec 
heterosexuálního svazku (Bissenbakker, 2005. s. 125). 

Takto končí kapitola a čtenář diplomové práce si nutně klade otázku, jak vypravěčovu identifikaci 
s ženským pohlavím vnímá diplomandka? Nebo snad pořadí, v němž jsou teoretici uvedeni, samo 

o sobě indikuje, že diplomandka souhlasí spíše s interpretací Bissenbakkerové Frederiksenové, 

která takříkajíc jako trumf přebíjí všechny ostatní interpretační karty? Pokud ano, je to v pořádku, 

pak by to ale diplomandka měla napsat explicitně a nenechat na čtenáři, ať si to přebere. 

Samozřejmě ve svém posudku nechci tvrdit, že diplomová práce musí nutně přinášet převratně 
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nové interpretace, to ani v nejmenším, jistá jsem si ale tím, že by měla doložit, že diplomand si 
osvojil nakládání se sekundárními prameny, o čemž mě práce bohužel nepřesvědčuje. 

Queerové čtení, tak jak je uplatňuje diplomandka, je skutečně v mnohém přínosné a hlavně 
nosné, ačkoli osobně si myslím, že ona postulovaná homosociální symbióza nemá s homofobií 

v jakémkoli smyslu žádné styčné body; v Chronické nevinnosti jde dle mého soudu o líčení 
hlubokého a niterného klučičího přátelství s prvky nekritického zbožnění, ke kterému mezi 

dospívajícími často dochází a které zcela identicky vylíčil například Hans Jørgen Nielsen 

v románu Fotbalový anděl z roku 1978, v němž zachytil dětství a zrání dvou mužských 
protagonistů. Rovněž Nielsen se ve svém líčení hlubokého chlapeckého přátelství dotýká takřka 
erotické blízkosti obou protagonistů, nicméně ani v jednom případě podle mého nelze hovořit o 

odboji vůči heterenormativitě společnosti nebo o přitakání takovému postoji, a to ze strany 

postav, ani implikovaného autora. Z této mé poznámky, s níž bude diplomandka při obhajobě 
jistě polemizovat, vyplývá každopádně jedno velké nebezpečí aplikace jediné metody na 

konkrétní literární dílo: nebezpečí zaslepení a zploštění. Diplomandka se této pasti dokáže 
většinou úspěšně ubránit, přesto se místy dopouští na textu násilí. Ukázkovým příkladem je její 

tlumočení přezdívky squaw, již si ve vztahu k obdivovanému příteli Toremu přidělí vypravěč 
Janus. Diplomandka v kapitole „Janusova submisivní identita“ interpretuje Janusovu přezdívku 

v duchu amerických postkoloniálních teorií, a tím do textu včítá aspekt, který Janusova volba 

přezdívky mít prostě nemůže. I dánští kluci si v padesátých letech hráli na kovboje a indiány a 

konotace spojené s označením squaw jsou v ústech dánského teenagera diametrálně odlišné, než 
jaké mají v dnešním badatelském diskurzu v USA. Pokud by diplomandka na své ahistorické a 

překombinované interpretaci chtěla trvat, musela by ji opřít o dobové dánské slovníky a předložit 
další důkazy, že výraz squaw tehdy mohl mít stejnou konotaci, jakou mu přisuzuje s oporou 

v teoriích Kingové nebo Kinga (z bibliografického odkazu nevyplývá, ke kterému teoretikovi tu 

diplomandka odkazuje; v seznamu použité literatury jsou lidé příjmením King dva). Zde je 

dotyčná pasáž v plném znění: 

Zvolená terminologie náleží, jak jsme již zmínili do diskurzu původních obyvatel severoamerického kontinentu, označení squaw 

však dnes platí za silně pejorativní, které otevírá prostor pro rasistická a sexistická klišé: ‘expressive culture has often glossed the 

squaw as a drudge, an ugly, fat, overburdened, and dependent creature, passively completing cores while her ‚buck‘ idles, […] an 
effeminate or weak person, […] suxually promiscuous woman. (King, s. 3-4) 

Diplomandka dále tento citát v podstatě nerozvádí, ale neudržitelnost své interpretace vlastně 
přiznává sama příslovečným určením „dnes“: „označení squaw však dnes platí za pejorativní.“ 

Samostatný oddíl tohoto posudku musím věnovat grafické úpravě práce a diplomandčiným 

formulačním lapsům. Odhlédnu-li od překlepů a interpunkčních chyb, kterých je na jednu kratší 
práci opravdu přesmíru, znesnadňují čtení zejména neobratné formulace a vyslovené stylistické 

přehmaty, které někdy zřejmě pramení z toho, že jde o doslovný překlad z nějakého cizího jazyka 

(angličtiny?), jako v případě matčina „toxického expartnera“. Toxického? Vážně? Jako další 
příklad krkolomného zacházení s češtinou uvádím následující pasáž, v níž diplomandka podle 

všeho sděluje, že ve svém rozboru bude vycházet z originálního znění románu. Pasáž lze nalézt 
v samém závěru předmluvy: 

U queer analýzy, která se soustředí na aspekty literatury, jež stále ještě mohou být považovány za kontroverzní, upřednostňujeme 

práci s textem v dánštině, abychom si během interpretování románu zachovali jistou autonomii. Stejně jako u starších analýz 
románu jsou kontroverzní problematiky zpravidla opomíjeny, v překladu vzniklém před takřka 30 lety se jemné nuance vyprávění 
mohou analogicky vytratit. 

Citované pasáži rozumím, ale spíš tak nějak intuitivně. Pomiňme, že překlad vznikl před 38 lety 

od vzniku diplomandčiny práce (!), a konstatujme, že jde o zbytečně zaumné vyjádření docela 
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banální informace, že diplomandka hodlá pracovat s dánským originálem v obavě, že překladatel 
nebo komunistická cenzura mohli do překladu zasáhnout. Mimochodem diplomandka přitom 
neuvádí jediný doklad, že by Fröhlich textu, pokud jde o jí analyzovanou „homosociální 

symbiózu“, jakkoli obrušoval hrany. Když už by ale díky své znalosti dánštiny Fröhlichovu 

českou verzi kritizovat nebo upřesnit mohla, neučiní tak (viz její absentující rozbor výrazu 
grødhoveder, který Fröhlich překládá jako „škubánkové palice“, což ale v češtině vůbec nefunguje; 
tímto pejorativním výrazem označuje Janus své spolužáky a myslí tím totéž co „ignorant“, 
„debil“, „tupoun“ nebo „zabedněnec“). 

Ze všech výše uvedených citací z práce vyplývá, že diplomandka je na štíru s mateřským jazykem, 
její formulace jsou často nepřesné, slova do vazeb zapadají svou sémantikou tak nějak přibližně. 

Grafická úprava tištěné verze práce je mísením fontů velice rušivá. Z mnou uvedených citací 

rovněž jasně vyplynulo, že systém bibliografických citací je nevyhovující a ani v nejmenším není 

jednotný. Dále: na jedné stránce nejsou dokonce po sobě řazena ani čísla poznámek pod čarou, 
nejprve je tu poznámka 38 pak 31, 31, 39, načež následuje poznámka 24. Seznam použité 
literatury není řazený podle abecedy. Jedním slovem: zmatek nad zmatek. 

Práci doporučuji k obhajobě, oceňuji na ní diplomandčino ucelené a systematické představení 
teorií, s nimiž pracuje i vlastní rozbory primárního textu, samo zpracování má však k dokonalosti 

daleko, a proto práci jako celek předběžně hodnotím jako dobrou. 

 

 

V Praze, 23. 1. 2019 

 

Mgr. Helena Březinová, Ph.D. 


