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Lucie Rossinski si za téma své bakalářské práce zvolila genderovou analýzu 
(kvalitativní obsahovou analýzu) postav románu Bůh maličkostí (God of Small Things) od 
anglicky píšící indické spisovatelky Arundhati Roy. Jak autorka sama poznamenává, po 
zaregistrování tématu vyšel tiskem článek Renaty Svobodové, zabývající se prakticky stejným 
tématem. Autorka uvádí, že se závěry Svobodové v podstatě souhlasí, že s nimi však i 
polemizuje a že analýzu Svobodové prohlubuje o další aspekty. V Úvodu říká, že chce 
zkoumat dvě hypotézy: o přetrvávání genderové hierarchie v indické rodině („Domnívám se, 
že analýza románu prokáže, že i v moderní době je v tradiční indické rodině zachována 
genderová hierarchie…“, str. 6) a o dekonstruování klasických genderových archetypů 
v románu. Formulaci první hypotézy by ovšem bylo třeba zpřesnit: zaprvé, je otázkou, 
nakolik je indická rodina vystupující v románu „tradiční“ (jsou to syrští křesťané), zadruhé, 
z analýzy románu by těžko bylo možné učinit v podstatě obecný sociologický závěr. 

Volba tématu vyplynula z dlouhodobého zájmu Lucie Rossinski o indologickou 
problematiku, což prokázala účastí ve většině volitelných kurzů na FHS s tímto zaměřením. 
Tato skutečnost se do jisté míry pozitivně odrazila ve druhé části práce, nazvané Kontext 
románu, v níž autorka prokazuje, že se seznámila jak s aspekty (pro její práci relevantními) 
literárně-historické indické klasické tradice, tak tradice společensko-kulturní.  

První část práce (Teoretická a metodologická východiska) prošla v průběhu 
koncipování textu práce dosti pozitivním vývojem. V rámci celé práce ji nakonec hodnotím 
jako nejzdařilejší. Vcelku správně zde autorka charakterizuje pojmy, s nimiž dále pracuje, a to 
na základě obecné odborné literatury tematizující gender i feministické literární kritiky. 
Hlavními východisky jsou pro ni teoretické práce Pam Morris (Literatura a feminismus) a 
Annis Pratt (Archetypal Patterns of Women’s Fiction), též Elaine Showalter a dalších. V této 
kapitole jsou však i některé nepřesnosti a omyly. Na str. 5 je to věta, že „žena je bytost vnitřně 
heterogenní“ – souvislost, v níž je uvedena, naznačuje, že jde o pojetí žen jako vnitřně 
heterogenní skupiny, ne o ženu jako jedince. Na str. 11 se říká, že „slovo rod má v češtině 
více významů, kromě pohlaví a sexu může označovat také rodinu či gramatickou kategorii.“ 
Patrně tu jde o zdvojení pojmů „pohlaví“ a „sex“ (v angličtině znamená „sex“ právě pohlaví). 
Níže tamtéž: „Gender, čili maskulinita či femininita…“ – z této formulace by vyplývalo, že 
gender je dichotomní kategorií, jíž rozhodně není. Níže tamtéž: věta, že „biologické pohlaví je 
stálé a neměnné“, je v kontextu současného vývoje oboru více než sporná. Velmi sporná je i 
charakteristika genderových studií jako něčeho jiného než je feminismus (str. 12). Třebaže i o 
tomto panuje v oboru jistá diskuse, je nesporné, že genderová studia jako obor jsou 
bez feministických teorií nemyslitelná. 

Druhá část práce (Kontext románu) je zařazena smysluplně a je velmi dobře 
strukturována. Dle mého doporučení se autorka zaměřila na představení genderových 
archetypů ve čtyřech indických klasických textech: v Manuově zákoníku, Arthašástře a dvou 
velkých eposech, což je velmi relevantní pro plánovanou analýzu postav románu. Sociálně-
kulturní kontext se zde soustřeďuje na představení náboženské komunity, kam rodina patří 
(což ovšem není „teoretická kapitola“, jak se na str. 31 tvrdí), a na hinduistickou sociální 
hierarchii. Toto je opět relevantní, poněvadž všechny náboženské menšiny v Indii se 
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s majoritním hinduismem vyrovnávají a v některých ohledech jsou jím i silně ovlivněny. 
Biografický kontext díla je vhodně zdůvodněn feministickou teorií. Potud tedy ke struktuře 
této části. Jejím zásadním problémem ovšem je, že staví do příliš velké míry na sekundárních 
odborných textech, které klasické texty analyzují. Text této práce je na nich místy více 
závislý, než považuji za přijatelné. V části věnované bibliografii Arundhati Roy (2. a 3. 
odstavec kapitoly 2.3) dokonce není uveden ani jediný odkaz, i když je zde zjevně čerpáno 
z článku Renaty Svobodové. 

Ani třetí část (Genderová analýza), která by měla být jádrem práce, příliš 
samostatných poznatků nepřináší. Zachovává v podstatě model rozboru Svobodové – zabývá 
se ženskými postavami a porovnává je, podobně jak činí i Svobodová, se schématem 
klasifikace ženských postav podle jedné mé studie. Na údajné polemice autorky se 
Svobodovou (str. 41) příliš polemiky nevidím. Některé citace z románu, které autorka uvádí,  
jsou totožné (včetně délky citace!) s citacemi, které uvádí i Svobodová (str. 45 – viz 
Svobodová 174 a 176, 57/179, 58-59/180). Nejpůvodnější je v této kapitole obsáhlejší 
pojednání postavy Ammu, a to zejména v podkapitole věnované jejímu partnerskému vztahu a 
postoji k sexualitě. Zde bych viděla slibný potenciál tvůrčího rozvinutí. 

Závěr  podává přiměřené shrnutí toho, co bylo napsáno. Jen bych raději vynechala 
problematickou úvodní formulaci o „univerzálních lidských citech a emocích … na celém 
světě“. Bibliografie  zachovává jednotný způsob citací, a její rozsah je jako takový 
odpovídající. Stylistická a jazyková stránka je vcelku dobrá, až na „mysogina“ (str. 10) a 
„demistification“ (str. 9 a 73). Technická stránka je v normě. 

Celkové hodnocení: Autorka bohužel poněkud podcenila časový plán práce. Je škoda, 
že několikaleté studium indologických i genderových kurzů v rámci bakalářského studia a 
zjevný zájem o indologickou tematiku nezúročila lépe. Vzhledem k výše uvedeným vážným 
výhradám navrhuji známku dobře, 21 bodů. 

 
 
 
 

 
 


