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Oponentský posudek 

BaJ..:alál-ská práce Andrey Ondruškové představuje pokus částečně zmapovat, jakým 

způsobem se feministická literární kritika zabývala románem Charlotty Brontěové Jane Eyre 

(Jana Eyrová), je to tedy sonda do historie určitého kritického odkazu. Při pozornějším 

pohledu je ovšem třeba konstatovat, že se jedná spíše o mapování kritických názorů 

vysloven)/ch v prúběhu téměř dvou století ženami, z nichž představitelky feministické kritiky 

tvoří "pouze" v)znamné jádro této historie. I tak jde o sondu zajímavou a poučnou, 

přiměioenoll úrovni studia. 

ZárO\cI1 se ovšem jedná o víceméně sondu namátkovou, a z toho pramení některé mé 

připomínky k charakteru práce: 

V prvé l'adě nejsou zcela jasně stanovena kritéria, podle kterých autorka práce vybírala 

kritické tť:\ty. Poslední kapitola se kupříkladu zabývá tím, co sama autorka definuje jako 

"post-ťeminist criticism", s připomínkou, že existuje "large number ofpost-feminist works 

and studies" (45): zde by bylo třeba uvést aspoň některé další z tohoto velkého množství, byť 

by se jimi autorka dál nezabývala, a pak objasnit, proč zařadila právě ty tři, jimiž se zabývá. Z 

nich totiž poslední práce, The Brontě Myth Lucasty Millerové, je spíše dílo literárně 

historické. neploedstavující nové, svébytné kritické čtení románu - aspoň tak to vyplývá z 

autorčina popisu: "Not only does she attempt for a similar summation ofthe novel's criticism 

as I do in this thcsis, but she also presents the problem from a new, fresh perspective, as she 

shows how closely the reputation of Charlotte Bronte and her novel s is linked to her changing 

portrait as <ln author created mainly through bio!:,'Taphies." (54-55) 

Ve sledované historii předcházející tradičnímu období nástupu feministické kritiky 

cítím výraznou proluku v druhé polovině 19. století. Bylo nutné odbýt jedinou uvedenou 

zástupkyni feministické, resp. protofeministické kritiky té doby Millicent Fawcettovou sedmi 

řádky a jiné hlasy se ani nepokusit vypátrat? 

Nephliš šťastné je sloučení Virginie Woolfové a Q. D. Leavisové do jedné kapitoly. 

Chápu praktické dúvody - jsou to dvě nejvýraznější představitelky ženského kritického psaní 

v Anglii 20. století před nástupem feminismu v literární kritice, ale jak sama autorka uvádí, 

stojí na zcela opačných pólech, a to nejen společenských, ale i literárně estetických. Nelze je 

tedy souhrnllt~ označit za "modernist ťemale critics'" jak se praví na str. 56. 



Na práci A. Ondruškové si cením zejména toho, že pouze přehledově nepopisuje teze 

jednotliv)'ch kritických textů, ale snaží se k nim zaujmout objektivní kritické stanovisko. Zde 

by ovšem mohla být autorka konzistentnější a řekl bych i urputnější. Jednotlivé interpretace 

mají skutečnč své limity, jak říká L. Millerová, a těm se věnovat, ty odhalovat by byl vskutku 

záslužný projev kritického myšlení. (Mě by například zajímalo, jak a zda se postkoloniální 

feministická kritika vyjadřuje k motivickému protikladu Rochesterovy koloniální zkušenosti

tj. minulosti - reprezentované Berthou a misijních plánů - tj. budoucnosti - St. Johna Riverse 

v koloniích. Podobných otázek by se našla celá řada.) Budiž to podnětem k dalšímu zamýšlení 

nad tématem. 

Poslední drobnost: bylo by dobré odstranit některá jazyková přehlédnutí a překlepy, 

např. občas nesprávnou kongruenci, ne zcela jistou interpunkci a hlavně lpění na vazbě "in 

regards to" namísto správného "in /popř. withl regard to". 

Jak je patrné, mé připomínky jsou víceméně dílčí, povýtce se týkající koncepčních 

problémú. Na druhé straně si cením zcela pozoruhodného výběru tématu a snahy ozřejmit 

vývojovou dynamiku určitého kritického myšlení. Výsledek pokládám za přiměřený úrovni 

studia, tj. zakončení bakalářského stupně, práci doporučuji k obhajobě a předběžně navrhuji 

hodnotit jako výbornou. 
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