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V závěru svého příspěvku, předneseného v roce 2010 na IV. kongresu světové literárněvědné

bohemistiky v sekci Česká literatura v perspektivách genderu, Jan Matonoha své mapování tehdejšího

stavu českého literárněvědného genderového myšlení uzavřel konstatováním, že přes některé výhrady je

„české  literárněvědné  myšlení  o  genderu  v  dobré  kondici“.  S  jeho  slovy  by  autorka  předkládané

diplomové práce jistě nesouhlasila a - což bude i předmětem dalšího výkladu - ani nemohla. Markéta

Malcová  si  jako  cíl  své  práce  předsevzala  kritickou  reflexi  feministických  a  genderových  přístupů  k

literatuře.  Přestože  název  předkládané  práce  může  sugerovat  i  jisté  teoretické  ambice,  ve  výsledné

podobě  její  těžiště  leží  v  části  interpretační,  sledující  praxi  feministických  a  genderových  přístupů  v

anglofonním  a  následně  i  českém  prostředí,  zatímco  úvodní  kapitola  literárněteoretická  a

literárněhistorická nemá vyšší ambice, než dnes již takřka nepřehledný terén genderového myšlení o

literatuře  v  jeho  teoretické  a  praktické  rozmanitosti  zpřehlednit  a  uspořádat,  i  s  vědomým  rizikem

určitého zpovrchnění i nálepkování a ovšemže i problematických zjednodušení, umocněných autorčinými

apodiktickými  soudy.  Marně  bychom  v  této  kapitole  hledali  byť  jen  náznak  snahy  o  přehodnocení

feministické teorie na základě minuciózních kritických analýz, vyžadujících vědomou interpretační práci a

především ochotu změnit, či alespoň pozměnit úhel pohledu a kritické reflexi podrobit nejen předmět

svého badatelského zájmu, nýbrž i svá vlastní metodologická a v případě feminismu nutně i svá ideová

východiska a vydat se na nejistou cestu kritické reflexe, nezajištěnou žádnými a a priori. 

Již  v  roce  1939  Emil  Staiger  v  programovém  článku  O  úkolu  a  předmětech  literární  teorie

formuloval  s  odkazem  na  M.  Heideggera  a  jeho  výklad  hermeneutického  kruhu  „pozitivní  možnost

nejpůvodnějšího poznání, jež je ovšem pravým způsobem uchopeno jen tehdy, pokud výklad pochopil, co

je  jeho  prvním  a  jediným  úkolem:  nenechat  si  předestírat  před-se-vzetí,  před-vídání  a  před-pojetí

libovolnými nápady a populárními pojmy, nýbrž zajistit si vědecké téma vypracováním tohoto „před“ z

věcí samých“. Vztáhneme-li tento programový apel na předkládanou práci,  s kritickou obezřetností by

bylo třeba přistupovat  nejen k oněm „před“, jež nám nabízí literárněvědný feminismus, nýbrž jakýkoli

jiný myšlenkový systém. V tomto směru zůstává předložená práce v půli cesty: obracejíc se vůči jednomu

„před-pojetí“, jiná - pod nálepkou objektivity, neutrality či vědeckosti - nekriticky přijímá, místo aby - a

zde ještě jednou parafrázuji Staigera - k danému tématu přistupovala, aniž by se předem starala o to,

kam ji cesta zavede. O tom má však diplomantka od počátku zcela jasno: „Feministická literární teorie se

zrodila z textů, kterým šlo více o feminismus než o literaturu a které měly tendenci brát látku, kterou jim

literatura  nabízela,  pouze  jako  ilustrativní  materiál  k  širší  sociokulturní  kritice,  která  byla  hlavním

smyslem jejich psaní.“ (s. 8-9) Problém je, že obdobným způsobem nakládá se svým předmětem sama

diplomantka,  jež  v  genderově  orientovaných  literárněvědných  a  interpretačních  pracích  hledá  onen

ilustrativní materiál, jenž má doložit její výchozí tezi. 

Diplomantka se v úvodu své práce dovolává proslulé přednášky o teorii literatury, přednesené W.

Iserem na Kostnické univerzitě v roce 1991, v níž autor mj. poukázal na nebezpečí špatně pochopené

tendence k pluralismu, domníváme-li se, že se rozvíjí podle devizy everything goes: „Sice se místy může

zdát,  že  tomu tak  je;  avšak všechny přístupy si  činí  nároky na platnost,  a  právě proto se  nemohou

vyhnout nutnosti podat zdůvodnění toho, o co jim jde. To platí i tam, kde diskurs nabývá totalitárních

rysů, a hysterie,  která se v  něm občas projevuje,  je známkou nedostačujícího zdůvodnění či  vůle po



moci.“ Není nijak těžké si za diskurs, vyznačující se onou vůlí po moci, totalitárními rysy i hysterií, dosadit

právě diskurs feministický, což diplomantka s gustem činí. Jakoby však nechtěla vzít v potaz Iserova další

slova  o  pluralismu z  téže  přednášky,  byť  je  sama cituje:  „Pluralismus získává vzhledem k takovýmto

diskursům, jež jej  vlastně chtějí  odstranit,  přímo hygienickou funkci:  tím, že dynamizuje konkurenční

vztahy  a  staví  do  kritického  světla  i  dosud  zastřené  zájmy.“  Pak  by  ovšem  musela  připustit,  že  ani

genderovému bádání o literatuře nelze upřít právo na tomto mnohohlasí soudobého myšlení o literatuře

participovat,  už  pro  svou  potenciální  -  byť  zdaleka  ne  vždy  naplněnou  -  schopnost  jiných,  bočních

pohledů na předmět svého bádání, netradičního metodologického a konceptuálního myšlení, kritického i

rozhojňujícího přezkoumávání literárního kánonu a v neposlední řadě i inovativního čtení kanonických

děl. V názoru, že dílo zůstane první i poslední instancí rozumění, jsme s diplomantkou byli od počátku

zajedno, perpektivu, že i té nejdivočejší (třeba feministické) interpretaci je třeba poskytnout prostor v

mnohohlasém  sboru  či  chaosu  interpretací,  neboť  ve  své  idividuální  parciálnosti  „zpřítomňuje

nedosažitelnou úplnost díla, do níž se vrývají linie interpretačních výkladů“ (K. Stierle), za svou nepřijala.

Autorka sice  tuto  možnost  hned  v  úvodu opatrně připouští („Tím nemá být  vyloučena  možnost,  že

mnohé z citovaných článků, i když obsahují pasáže, ke kterým se stavíme kriticky, mají i své pozitivní

stránky.“), pro její vlastní přístup ke zkoumané látce to však mnoho neznamená, neboť se důsledně drží

úkolu,  který si  formulovala:  „Tato práce nemá žádnou větší  ambici,  než aby jednoduše poukázala na

několik konkrétních problémů, se kterými se lze často setkat ve feministických literárněvědných textech.“

(s. 2) 

Vybraným konkrétním metodologickým problémům feministické literární teorie je věnována třetí

a čtvrtá kapitola práce, sledující interpretační praxi feministických a genderových přístupů v anglofonním

a následně též v českém prostředí.  Inspirována  kritikou, kterou na poli shakespearovského bádání již v

osmdesátých letech vůči feministické literární teorii vznesl Richard Levin a posléze Brian Vickers, vybrala

si  diplomantka  některé  interpretační  postupy  a  strategie,  opakující  se  v  textech  náležejících  k

literárněvědnému genderovému diskursu, které pak následně dokládá a ilustruje na několika příkladech

textů anglofonních autorů vybraných z  prestižních literárněvědných příruček a kompendií  Cambridge

Companion.  Přes  široký  časový  a  žánrový  záběr  zvolených  textů  (prózy  Daniela  Defoea  a  Charlese

Dickense, drama Christophera Marlowa, poezie Emily Dickinsonové, Alexandra Popea,  Johna Miltona či

Johna Donna) odkrývá v nich tytéž problematické postupy a strategie, jimž je společné nedostatečné

přihlížení k textu a kontextu, přičemž typické jsou tu kupř. selektivnost, ohebnost tématu, která může

kategorie jako „mužské“, „ženské“ nebo „patriarchát“ libovolně měnit, aby výsledek odpovídal předem

dané  tematické  představě  /srov.  s.  15/,  přehlížení  pravidel  žánru,  násilné  aktualizace,  nedostatečná

znalost jazyka toho okamžiku, kdy bylo dílo stvořeno, dobových kódů a narážek, problematické nakládání

s mužskými a ženskými stereotypy atd. V této kapitole diplomantka setrvává v maximální míře při textu a

tato poloha je jí zjevně nejbližší, což prozrazuje i styl těchto partií, který je náhle plynulejší a uvolněnější.

Uměřený je i poměr textových citací, které výklad uměle neprodlužují ani zbytečně nezatěžují tím, že by

odváděly od sledovaného problému. Ve chvíli, kdy výklad opouští rovinu textové analýzy a přechází na

rovinu zobecňujících závěrů a pojmové konceptualizace, neubrání se však již zmíněným zjednodušujícím

zkratkám.  Leccos  nápaditého  a  originálního  je  naopak  pouze  naznačeno,  aniž  by  byl  interpretační

potenciál  těchto  postřehů  v  dalším  výkladu  rozvinut.  Přestože  obdobným  způsobem  postupuje

diplomantka i v části věnované českému prostředí, výsledky jejího přístupu tu vzbuzují rozpaky výrazně

silnější. Připsat je lze částečně na vrub tomu, že zatímco v anglofonním prostředí byl diplomantčin výběr

interpretačních textů, metodologicky se hlásících k literárněvědnému genderovému diskursu, orientován

prestižními a reprezetativními příručkami, v českém prostředí, v němž výběr článků, s nimiž pracovala,

nebyl - řečeno jejími slovy - „ničím omezen“, zřetelněji vystupuje do popředí účelovost tohoto výběru,

jenž - protože není přesvědčivě odůvodněn - působí až svévolně. Ne že by se jí znovu nedařilo občas



trefně vystihnout ony výše popsané problémy obecnější povahy. Daří se jí to kupř. v případě kritického

čtení  erbenovské  studie  Terezy  Kynčlové,  jejíž  rigidní  a  reduktivní  „feministické  vzdorné  čtení  a

genderovou analýzu“ J. Matonoha ve svém  Mapování českého literárněvědného myšlení  naopak uvádí

jako  příklad  úspěšného  „čtení  kánonu  proti  srsti“,  které  sofistikovaně  charakterizuje  slovy  o

„patriarchálních presupozicích poetiky a fobicky oidipálních rozměrech autorského subjektu v Erbenově

Kytici“.  Výstižnými  postřehy  i   srozumitelnou  argumentací  se  vyznačuje  diplomantčino  kritické  čtení

studie  Soni  Novákové  Hranice  těla:  Irské  romány  Marie  Edgeworth  a  žena  jako  metafora  pro

kolonizované území,   Reflexe moci a genderových archetypů v Divé Báře Boženy Němcové  autorek Z.

Konopáčové a B. Veselé nebo Mýtus matky v dramatu Karla Čapka Alenky Jensterle-Doležalové. Lze jen

litovat, že u posledního příkladu nevyužila diplomantka příležitost ke konfrontaci s vyhroceně polemickou

a  provokativní  esejí  Jany  Juráňové  Čapkova  Matka  ako nepovinné  čítanie  a  školský  príklad  zároveň,

psanou z obdobně feministických pozic a publikovanou v roce 1994 v časopise Aspekt, v případě zmíněné

studie o Divé Báře zůstala nevyužita příležitost posuzovat zmíněný text nejen sám o sobě, nýbrž v širším

kontextu archeologie a genealogie českých ženských literárních osobností a děl, tedy v kontextu psaní o

Boženě  Němcové  z  hlediska  gynokritiky,  jež  v  případě  její  Babičky  a  črty  Čtyry  doby  přineslo  řadu

podnětných  analytických  interpretačních  studií,  jejichž  připomenutí  by  diplomantčinu  černobílému

vidění dodalo onen šaldovský „smysl pro odstín“, jehož se ostatně sama dovolává, aniž by přitom musela

české feministické literárněvědné myšlení a současnou scénu feministických teorií kultury reflektovat v

celé jejich šíři i pluralitě a věnovat zevrubnou pozornost řadě sborníků a textů, které toto myšlení v české

prostředím reprezentují a  jimž se diplomantka nevěnuje vůbec či jen okrajově: sborníky  Ponořena do

Léthé  /Kalivodová – Knotková 2003/,  V bludném kruhu mateřství /Heczková 2006/,  Vztahy, jazyky, těla

/Heczková 2007/,  Volání rodu  / Hanáková – Heczková – Kalivodová – Svatoňová, 2013/,  monografické

práce  a  studie  Libuše  Heczkové,  Roberta  Pynsenta,  Libory  Oates-Indruchové,  Marcina  Filipowicze  či

Zdeňky Kalnické atd.  I v této kapitole však diplomantka na vybraných příkladech případně poukazuje na

potřebu subtilnějšího čtení a argumentace než jen z hlediska apriorních představ o tom, co je „ženské“ a

„mužské“, „patriarchální řád“ atp. Pokud by její vlastní čtení bylo v detailu i celku odstíněnější a méně

samozřejmé,  osvobozené  o  předporozumění  tomu,  co  zakládá  „defekty“  genderového  myšlení  o

literatuře, přesvědčivost její argumentace by to jen prohloubilo.

V závěrečné větě předkládané práce se diplomantka s odkazem na Paula Ricoeura manifestačně

hlasí k hermeneutice důvěry, v níž nalezla konečné filozofické ukotvení i pro svou práci, jež obracejíce se

proti  feminismu  obrací  se  i  proti  hermeneutice  podezření.  Je  zcela  legitimní  se  v  tomto  „konfliktu

interpretací“  postavit  proti přístupu, jenž explicitní  vyjádření  chápe jako maskování či  zašifrování,  na

stranu důvěry v explicitní  vyjádření  jako zjevování a  ukazování,  zaujmout postoj  důvěry ve zjevování

smyslu.  Příznačně  ovšem  diplomantka  přehlíží,  že  podle  samotného  Ricoeura  se  obě  hermeneutiky

navzájem potřebují (neboť hermeneutika důvěry s určitou nutností spěje k zvěcnění a odcizení,  zatímco

hermeneutika podezření zase vede k redukci),  takže vlastní Ricoeurova pozice je jakýmsi překlenutím

obou těchto krajních přístupů: „Co se mne týče, nedokážu oddělit jeden úkol od druhého. My, moderní

lidé,  žijeme pod dvojím tlakem. Abychom nechali  promluvit to,  co bylo a je v řeči původní, je třeba

nenávratně a nepolovičatě vydat se cestou kritiky. Hermeneutický konflikt je nikdy nekončícím zápasem

na dvou frontách: je to boj proti klamu i zápas o oslovení.“  

Závěr: předkládanou diplomovou práci hodnotím jako ambiciózní pokus vyrovnat se s komplexní

literárněteoretickou látkou,  jež  v  detailu  i  celku  na  straně  jedné  provokuje  k  diskusi  i  otázkám,  jež

mnohdy míří za horizont autorčina tázání, na straně druhé zanechává i rozpaky. Práce, jež se vyznačuje

argumentačně  náročným,  a  přece  čtenářsky  přístupným  stylem,  prokazuje  diplomantčinu  schopnost

kritického  a  problematizujícího  přístupu  a  promýšlení  sledované  problematiky,  opírající  se  o  široký



přehled a orientaci v literatuře předmětu, selhává však ve schopnosti reflektovat vlastní metodologická a

ideová východiska. Na textu je znát, že byl psán nejen s velkým zaujetím, což je třeba hodnotit jako jeho

jednoznačný klad, nýbrž i zaujatě, což nutně vyvolává i ony otázky a pochybnosti, o nichž byla v posudku

řeč. Základní problém spočívá  v tom, že je tu kritická reflexe předpojatosti myšlenkových konstrukcí

zkoumaného literárněvědného směru založena na stejné předpojatosti, opírající se o apodiktické soudy,

vedoucí  nutně k  zjednodušujícím a  paušalizujícím hodnocením (srov.  zj.  úvod a  závěr  práce).  I  přes

uvedené výhrady však předkládaná práce, v dílčích postřezích a pozorováních inspirativní a provokativní,

ve  svém  celku  dokládá  diplomantčinu  schopnost  aplikovat  znalosti  a  dovednosti  literárněvědného

řemesla, jež si v průběhu studia osvojila.   

Práci tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou velmi dobře.

V Praze dne 14.06.2022 Doc. PhDr. Petr Málek, CSc.


