
POSUDEK NA BAKALÁ ŘSKOU PRÁCI  LUCIE ROSSINSKI 
 
Subverze indických literárních archetypů femininity na příkladu Boha maličkostí 
 
1.         Bakalářská práce Lucie Rossinski se zaměřuje na genderovou analýzu Boha 
maličkostí, výtečného románu současné kéralské autorky Arundhatí Royové, který v roce 
1997 získal ocenění za anglicky psanou literaturu. Díky štědrému honoráři spojenému 
s prestižní cenou Prize Booker se její osud mohl rozběhnout podstatně svobodnější cestou, 
než jakou musely projít postavy jejího značně autobiografického díla.  

Paní Rossinski si klade za cíl zjistit, v jakých obrazech se v tomto románu projevuje 
femininita a maskulinita, což chce vyvodit zkoumáním, zda 1) se reakce rodiny a společnosti 
na nekonformní jednání nějak liší podle genderu jednající postavy,  a 2)  ze srovnání  
nekonformních postav tohoto románu s tradičními hinduistickými archetypy femininity a 
maskulinity, jež jsou postulovány ve staroindických zákonících  a eposech.   

Svou práci rozdělila do tří větších oddílů: První předkládá teoretická a metodologická 
východiska, druhý zkoumá kontext románu a třetí se věnuje jeho analýze z hlediska genderu. 
Práce o 75 stranách má úvod, závěr i náležitou bibliografii. 
 
2.         Jako výzkumnou metodu Rossinski využívá obsahovou analýzu textu a plně si přitom 
uvědomuje, že tento postup je „velmi subjektivní“ (s.8) a výsledky analýzy mají „omezenou 
ověřitelnost“ (s.9), neboť „k výzkumu přistupuje s jistým předporozuměním“ (sic!, s.9), takže 
„veškerou reprezentaci musíme chápat jako dějiště ideologických sporů“ (10), jelikož 
„feminismus je v podstatě ideologickou disciplínou“ (12). 

V úvodu k teoretickým východiskům se píše o tzv. gynokritice, nicméně v dalších 
odstavců není patrné, že by metoda „revize děl tradičního literárního kánonu“ (9) byla 
potřebná pro genderovou analýzu literárních archetypů v tomto románu, ani  že by tento byl 
přístup relevantně uplatňován při komentáři k staroindické klasice.  

Podobně povšechný je i odstavec 1.2.2. Genderové archetypy, než aby mohl sloužit 
jako dostatečné teoretické zakotvení této analýzy.  Jsem toho názoru, že místo obecných 
odkazů na C.G.Junga a literární archetypy evropské tradice podle Prattové (s.13) by bývalo 
daleko větším přínosem hlubší rozvíjení typologie indických literárních hrdinek –  případně i 
hrdinů – jež výstižně pojmenovala Blanka Knotková-Čapková, a především pak genderových 
stereotypů, které jsou pro tuto práci zcela zásadní (s.12-17).  

 
3.          Druhý oddíl se zabývá kulturním a sociálním kontextem románu Bůh maličkostí. 
Nahlíží do dva tisíce let starého Manuova zákoníku, z něhož přináší pár citací o povinnostech 
mužů a žen, i do praktické Kautiljovy Arthašástry. Najdeme v něm zmínky o satí, vdovách, 
kastách a sociálním aspektu hinduismu i o hrdinkách indických eposů, totiž o Draupadí, Kuntí 
a Sítě. Po stručné glose o křesťanech v jižní Indii a popisu indického kastovního systému 
tento oddíl končí wikipedicky působícím medajlonkem o Arundhatí Royové. Už proto, že 
předivo reálií, které jsou v pozadí Boha maličkostí, je složitá změť mnoha vzájemně se 
podmiňujících faktorů, jež relevantně zachytit je jistě nad požadavky bakalářské práce, by 
bylo stálo za to promyšleně volit, která fakta uvádět a která ne.  Takto má i tento oddíl široký 
záběr, ale malý ponor.   

Tato kapitola se snaží postavy či principy staroindické  tradice třídit podle 
genderových stereotypů obecně definovaných v první kapitole, avšak vzhledem k určité 
schematičnosti tato klasifikace leckdy působí účelově. Mám však i drobnější výhrady: Tak  
například bych ráda věděla, proč byl pojem „nedotknutelný“, v češtině již ustálený, změněn 
na novotvar „nedotýkatelný“? Jakým způsobem „Kršnův zázrak ve skutečnosti potvrzuje 
status žen coby sexuálních objektů...“, (s.28) jak tvrdí Morrisová?   



Indický kastovní systém v tomto románu hraje roli a v bakalářce jsou mu věnovány tři 
stránky, a proto bych se u obhajoby chtěla paní Rossinski zeptat, proč se podle jejího názoru  
v indické společnosti tato instituce tak dlouho udržela a jestli i přes svou obludnost (alespoň 
z evropského pohledu) nemá nějaké světlé stránky, které by  tak dlouhé trvání mohly 
vysvětlit. Předpokládám, že i oto zamyšlení bylo nedílnou součástí analýzy Boha maličkostí. 

 
4.          Po dvou přípravných oddílech přichází hlavní těžiště práce Rossinski, nazvané 
Genderová analýza Boha maličkostí. Po vylíčení obsahu románu, polemice s Renatou 
Svobodovou,  popisu genderových stereotypů a porušování genderových rolí, jehož se 
dopouštějí postavy románu, se ve finále zaměří na Ammu a její genderovou charakteristiku. 
Ammu je posuzována jako matka i jako dcera a také z hlediska svého vztahu k mužům  i 
k milenci Veluttovi z kasty párijů, paravanů. V tomto oddílu je z románu hojně citováno a na 
popisech jednotlivých postav jsou  akcentovány jejich genderové aspekty s přihlédnutím 
k typologii načrtnuté v prvním oddíle.  
               Bůh maličkostí je mnohovrstevnatý román, neustále překvapuje svou vynalézavostí, 
hravostí, pronikavostí, zcela nečekanými souvislostmi a pohledy. Je samozřejmé, že žádná 
z postav neplní svou ideální paradigmatickou roli:  kdyby ji plnily, nebylo by o čem psát. 
Postavy se vyvíjejí, mají různé vztahy k různým lidem, do hry vstupuje mnoho proměnných. 
Kdyby bylo možné postavy typologicky rozškatulkovat, román by snad ani nestál za čtení. 
Jistě nelze v bakalářské práci beze zbytku zachytit všechny důležité momenty,  přesto se mi 
zdá, že některé významné okolnosti ustupují do pozadí, snad proto, že jaksi nezapadají do 
generových šablon – například Papáččiho anglofilství a vůbec obdiv ke všemu anglickému, 
který se ozývá i v Čákkově vztahu k Margaret a Sofii Mól, nebo fakt, že Čákkó měl odvahu 
postavit se proti otci, aby ochránil matku. Syn proti otci, taková vzpoura je v indickém 
kontextu neslýchaná. A přece Čákkó dosáhl svého. Nebo poslední setkání Ammu s Ráhel.  
Všechny postavy se v románu bouří,  nejen Ammu, každá po svém, každá jinak, každá 
s jiným cílem. Všechny postavy jsou plastické a proměnlivé, snad až na jedinou: obávám se, 
že Velutta je typ až příliš ideální.  
 
5.          V závěru  práce je shrnuto vše, k čemu autorka dospěla při své textové analýze, a je 
konstatováno, že žádná z postav neodpovídá tradičním indickým literárním archetypům 
femininity a maskulinity, jak stanovila hypotéza,  a že tradiční rodina stále podřizuje zájmy 
jednotlivců zájmům rodinného celku.  Závěr už nezdůrazňuje fakt, že v indickém kontextu je 
genderový aspekt vždycky nedílně propojen nejen se sociálním a historickým, ale především 
s nábožensko duchovním rozměrem a že ve srovnání s Evropou je význam rodiny pro 
jednotlivce naprosto zásadní. V tomto archetypálním smyslu jsou si Síta i Ráma zcela rovni 
jako rub a líc téže mince, jako bůh a jeho šaktí.  Novodobý Bůh maličkostí ukazuje, že se 
zánikem genderových rolí se rodina rozpadá. 

Celkově se nemohu zbavit dojmu, že analýza v této práci byla subjektivně 
uzpůsobována tak, aby vynikly genderové aspekty románu, což pochopitelně muselo být na 
úkor mnohovrstevnatosti textu, v níž především spočívá jeho jedinečnost. Zůstává otázkou, 
jestli interpretace moderního a plnokrevného díla prizmatem programově genderově zaměřené 
kritiky nemůže v některých směrech ženské psaní poškodit.   

 
6.         Zatímco uvedené výhrady mohou být věcí diskuse, slabinu této práce vidím především 
v její nevyrovnanosti a neuspořádanosti. I když podle obsahu vypadá promyšleně, při bližším 
pročítání se ukáže, že text přeskakuje, vrací se, zbytečně opakuje pasáže již mnohokrát 
řečené, že jeho konzistence a vnitřní provázanost je nedostatečná. Objevují se i kategorická 
tvrzení  (například „to, co je jiné, svou identitu nemá“, s.17),  aniž by měla nějaké  teoretické 
zakotvení, a tak práce místy působí jako „dojmologie“,  i když je čtenář připraven k tolerovat 



„velmi subjektivní postup“, avízovaný hned zpočátku.  Kdyby byla dodržena základní kázeň 
při výstavbě textu jako celku, práce by jistě byla nejméně o třetinu kratší a velice by jí  to 
prospělo.  

V neposlední řadě mi  také vadí jazykové prohřešky a četné pravopisné chyby. 
Některé části byly patrně přeloženy z anglického pramene, a snadno se poznají buď podle 
kalků typu „mužští autoři“ nebo podle toho, že smysl v českém kontextu poněkud uniká 
(např.: „Samotný pojem ‚muž‘ představuje univerzální normu lidství“, s.17, což sice u 
anglického „man“ o něčem vypovídat může, ale v češtině pro tento význam přirozeně existuje 
slovo „člověk“, pokud nechceme překládat tendenčně). Nepořádnost se projevuje dokonce i u 
jména samotné autorky: Rossinski se evidentně nerozhodla, jestli ji pokřtí Arundhati nebo 
Arundhatí,  Ráhel se bůhvíproč stává Ráchel. Atd., atd. Možná je dnes módní považovat 
pravopisné chyby za pouhopouhé překlepy, ale pokud se opakují, jsou  vizitkou adeptky na 
vysokoškolský titul humanitních studií. Jsem toho názoru, že péče o mateřštinu k této 
kvalifikaci nedílně patří.  

Proto paní Rossinski  požádám o jasný a konzistentní komentář k poznámce číslo 2 na 
str.8.  Zajímalo by mě totiž pojítko mezi dvěma opačnými proudy genderového otisku 
v češtině. Na jedné straně je patrné úsilí rodově rozlišovat a „zrovnoprávňovat“ kolektivní 
substantiva typu členové, kolegové, důchodci, sportovci apod., takže genderem ovlivněné 
texty neúnavně vypisují členky a členy, kolegyně a kolegové, důchodkyně a důchodci, 
sportovkyně a sportovci, atd., atd., ba dokonce leckdy maskulinum z tohoto dichotomního 
páru velkoryse vynechávají, takže nám nakonec zůstanou jen důchodkyně se sportovkyněmi. 
Na druhé straně však moderní genderistky s nepochopitelnou ochotou přijímají nesklonné 
maskulinum za své vlastní jméno, takže svou femininitu v té nejosobnější identitě zcela 
popřou. Bohužel tímto postojem trpí především jazyk,  který je společným dědictvím celé 
kulturní pospolitosti. Čtenářka či čtenář této práce se pak musí rozhodovat, jestli „kritika 
Pratt“ (s.13) má znamenat, že někdo kritizuje paní Pratt(ovou) nebo že ona kritika naopak 
z úst paní Pratt(ové) vychází. Zdá se mi, že takové zamlžování významové jednoznačnosti 
škodí nejen češtině, ale i českému genderu samotnému. 
 
Celkové hodnocení:  
Bakalářskou práci Lucie Rossinski doporučuji k obhajobě, neboť se domnívám, že i přes 
uvedené výhrady splňuje požadavky na bakalářskou práci kladené. Jako východisko 
hodnocení navrhuji 25 kreditů s tím, že konečný počet bude záležet na přesvědčivosti 
obhajoby.  
 
 
Lily Císařovská 
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