
Posudek diplomové práce  Markéty Malcové Kritická reflexe feministických a genderových 
přístupů k literatuře 
 
Markéta Malcová si pro svou diplomovou práci vybrala problém, který od samého počátku 
vyžadoval velmi samostatnou práci. Výběr tématu myslím také vyšel z aktuální nutnosti 
reagovat na populární a výrazně se prosazující myšlenkové postupy (v rámci určité 
intelektuální komunity), které se mohou jevit až nesnesitelně jednostranné. Diplomová 
práce se vlastně ve své podstatě polemikou.    
Jde o osobitý pokus se vyrovnat s širokou a širokou a mnohovrstevnatou problematikou, byť 
mnohdy je převáží nad kritickou analýzou právě polemická nota a některé polemické figury, 
které již  velkou chutí popsal Karel Čapek. 
 
Práce se složila ze tří různorodých částí: popis různorodých literárně kritických feministických 
postupů, které slouží jako základ následnému představení a kritice některých typů 
angloamerického feminismu a v neposlední řadě představení a kritika českého 
literárněvědného feminismu. Nemůže jít pochopitelně o postižení všech možných postupů, 
diplomantka si vybírá některé typické příklady a na nich ilustruje, v čem a proč je tento 
přístup je málo plausibilní, jak je předpojatý, zatížený ideologicky, a proto pro literaturu 
destruktivní.  
 
Ve dvou částech, kde se ukazují podle diplomatky typické příklady, se stopuje problém 
feministické dezinterpretace textu. Kapitolky jsou pak nazvané radikálně nesprávná práce 
s textem a nesprávná práce s kontextem. Taková to radikální pojmenování v práci jako 
diplomová vyžadují podrobné vysvětlení a také vymezení.  
 
Diplomatka se soustředí hlavně na interpretace, které jsou podle ní ahistorické, které do 
interpretace vnášejí nepotřebné a zavádějící aktualizace. Slovu aktualizace se rozumí jen 
negativně, aniž by bylo vysvětleno, z jakého důvodu je aktualizace jako taková škodlivá. 
Zvláště potřebné toto považuji v případě, představeného charakteristického příkladu 
feministické kritiky W. Shakespeara, který soustavně podléhá aktualizačním interpretacím a 
bez nich by nebylo pravděpodobně jeho slávy. Moje otázka tedy směřuje k pojmu 
aktualizace, co to tedy podle diplomantky je.  Jinak diplomatka zřetelně právě na případu W. 
Shakespeara představuje rozsáhlou proběhlou polemiku s jedním typem feministického 
přístupu k literatuře, která jej ukazuje v problematickém světle. Bohužel se sama dopouští 
často ahistorismu, když neuvádí, kde se vlastně feministická kritika literatury vzala a proč.  
Sledování jedné z mnoha polemik okolo feminismu bez důsledné pohledu na klíčové texty  a 
jejich porozumění tak musí zůstat jen parciální odpovědí na dobré otázky Co vlastně literární 
feminismus je, co přináší a v čem je omezený, jak se liší od jiných přístupů a jak do něja 
vstupuje ideologie a proč.  
 
V části věnované západní feministické literární kritice a teorii se autorka omezila jen na 
příklady ze světa anglofonního s některými odkazy k francouzskému prostředí. Je to 
pochopitelné, diplomová práce nemůže postihnout všechny možnosti. Problém, že se 
z uvedených některých příkladů vyvozují dalekosáhlé a generalizující důsledky. Zároveň se 
rétoricky využívá velmi často figury, kterou Karel Čapek označuje Caput Canis.  
 



Kapitola, která se soustředí na české prostředí, je možná nejsložitější částí diplomové práce. 
Markéta Malcová vybírá ke svému popisu texty, které mají demonstrovat typy českého 
feminismu. Avšak jejich výběr mi vůbec není jasný. V každé z uvedených sborníků, z nichž si 
autorka vybírá texty, by bylo lze různé jiné a třeba koncepčnější interpretace a třeba i více 
literární. Také tu jsou některé monografické práce, např. práce Evy Kalivodové, Zdenky 
Kálnické nebo z mladších feministek Dany Nývltové.  Také myslím, je nepochopitelné, jak 
málo se o českém literárním feminismu dozvíme. Neexistuje sice žádná jeho historie, ale 
přece jen je tu poměrně dost zdrojů, kde bylo lze nalézt oporu pro popis a trochu méně 
povrchní a předpojatou kritiku jedné literárněvědné linie, která nikdy u nás nebyla silná. A 
jeho dnešní podoba je u nás určována více provázaností s genderovými a LGBTQ studiemi či 
postkoloniálními studiemi. Nebylo tomu tak vždy. Je škoda že diplomantka nevyužila 
impulsů, které do českého prostředí vnesl československý časopis Aspekt. 
 
Práci by prospělo, kdyby neustále rétoricky neukazovala, že je feminismus v literární praxi 
nesmyslný, a více se soustředila na samotnou práci s texty. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji známku velmi dobře. 
 
 
 
 
 


