
Posudek vedoucí na magisterskou diplomovou práci Mgr. Petry Pavlisové Archetypální 
analýza románu Radky Denemarkové Příspěvek k dějinám radosti 

Na Katedře genderových studií bylo již několikrát kritické feministické analýze podrobeno 
dílo Radky Denemarkové, současné české autorky s mezinárodním renomé. Poprvé je zde 
však předkládána absolventská práce, která řeší téma pomsty za znásilnění v románu 
Příspěvek k dějinám radosti. Petra Pavlisová se rozhodla podrobit autorčin předposlední román 
primárně archetypální analýze vycházející z feministických pozic, metodologicky ji pak dále 
sekunduje kritický přístup k (tradičně spíše filmovému) žánru rape-revenge a vzdorné čtení, 
jak jej definovala Judith Fetterly v The Resistant Reader.  

Téma, které si Petra Pavlisová vytýčila, jakož i zpracování magisterské práce hodnotím 
z hlediska literární vědy (dílo Radky Denemarková zatím není v kontextu české bohemistiky 
dostatečně kriticky zpracované) i genderových studií jako vysoce relevantní, zdařilé a žádoucí 
hned z několika důvodů (diplomová práce ostatně některé z nich sama reflektuje: 1) román se 
explicitně vypořádává s genderově motivovaným násilím, konkrétně pak se znásilňováním 
žen. Explicitní je v rovině tematické. 2) Měně je však explicitní v rovině volby jazykových 
prostředků, stavby narativu a rozsáhlého užití metafor, jež lze – a diplomantka toto v textu 
zevrubně dokumentuje – kvalifikovat jako výsady charakteristické pro ècriture feminine, tedy 
– zjednodušeně řečeno – subversivní nakládání s androcentrickým, falogocentrickým 
jazykem. Román vlastně formou i obsahem ohledává hranice reprezentace extrémních forem 
násilí a Pavlisová se u tohoto kriticky pozastavuje, když ukazuje, že (jazyková) zastřenost scén 
někdy evokuje důsažnější čtenářský prožitek a horor spáchaného násilí, někdy však 
metaforika komplikuje rozpoznání opravdových hrůz, které se ženským (a při pomstě též 
mužským) tělům dějí. Studentka tak specificky tematizuje výhody a limity vlastního ècriture 
feminine. 3) Ústředním motivem je rozhodnutí kliky postarších žen pomstít (i dávno minulá) 
znásilnění, jakož i kulturu, která uskutečňování zločinů umožňuje. Právě motiv rape-revenge 
činí z románu v českém kontextu neotřelé dílo. 4) Archetypální analýza, třebaže se 
v komparaci s kritickým pojetím žánru rape-revenge může jevit jako anachronická, umožňuje 
diplomantce vyjevit, nakolik je násilné, sexuální a mocenské chování (primárně mužů vůči 
ženám) vrostlé do kulturních narativů o genderových vztazích. Zvolený přístup ukazuje, že 
srozumitelnost narativů o vztazích mezi muži a ženami jak takřka podmíněná existencí 
genderově motivovaného násilí. V tomto kontextu je pak restrukturace narativu na úroveň 
pomsty za znásilnění vlastně snahou o přepis kulturní inteligibility genderových vztahů. 5) 
Avšak nabízí se otázka, kterou Pavlisová též analyticky uchopuje, zda lze z hlediska 
feminismu či feministické etiky násilí odčinit násilím. Studentka pak ukazuje román jako svým 
způsobem filosofické dílo diskutující genderové aspekty morálky, legality a legitimity, což 
implikuje úvahy nad možnostmi a limity feministické či ženské (a obecně též jiné) revolty vůči 
mocenskému a ideologickému systému androcentrické kontroly. 

Z výše řečeného, myslím, vyplývá, že diplomová práce předkládá plastický obraz 
románového díla, což ukazuje na studentčinu schopnost kriticky uchopit literární text a 
podrobit jej genderové optice. Pavlisové se daří na konkrétních příkladech ilustrovat nakolik 
román sám svým jazykovým a obsahovým ztvárněním osciluje mezi zmocňujícím uchopením 
identity či prožitého traumatu na straně jedné a implicitní, symbolickou reprodukcí 
genderových hierarchií a ženské komplicity se systémem oprese na straně druhé.  

Studentka si též všímá intersekcionální roviny identit hlavních protagonistek a dobře dokládá, 
nakolik v daném kontextu gender a vyšší věk činí z žen neviditelné a neviděné bytosti, kterým 



právě díky této intersekctionalitě může zločin projít. Tento koncept, napadá mě, vhodně 
koresponduje s feministickou kritikou ženství coby bytí pro pohled, jak o něm hovořila Laura 
Mulvey. Poprosila bych studentku, aby tento motiv diskutovala u obhajoby.  

Z pozice vedoucí pak mohu tvrdit, že spolupráce s Petrou Pavlisovou byla (nejen termínově) 
bezprecedentní. Finální draft práce byl (i s ohledem na diplomantčiny pracovní a rodinné 
povinnosti) hotov v takřka tříměsíčním předstihu, text práce je tedy čtivý, dobře a logicky 
strukturovaný, prostý překlepů a nejasné argumentace a je náležitě proodkazovaný. Práce na 
rozboru díla R. Denemarkové, k jejíž tvorbě existuje jen minimum odborných studií, současně 
vyjevila studentčinu kompetenci pracovat nezávisle a samostatně, jakož i odvahu pustit se na 
výzkumné území, které zatím není dostatečně podchyceno. Jako vedoucí bych bývala uvítala 
podrobnější rozpracování motivu rape-revenge, které jsem s ohledem na žánr navrhovala, 
avšak respektuji studentčinu volbu. 

Vedle výše zmíněného motivu ne/viditelnosti ženského bytí a bytí pro pohled, bych pak u 
obhajoby uvítala, kdyby studentka dále rozvedla již nastíněné výhody a nevýhody ècriture 
feminine při ne/zobrazování násilí a dále poukázala na způsoby, jimiž se Denermarkové skrze 
jazykové prostředky ne/daří reprezentovat znásilnění.  

Práci Petry Pavlisové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“.  
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