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Soudobá feministická literární kritika vznikala v Evropě a Americe jako součást tzv. druhé 
vlny feminismu (tj. od 60. let 20. stol.) s cílem oživit některé sociální a politické zásady hnutí 
sufražetek z počátku 20.století a opět tak vyvolat debatu o postavení žen v západní kultuře. 
Feministická literární kritika je tudíž vybudována na základech z dob minulých, např. díle 
V.Woolfové z meziválečné éry a celé řady autorek již před 20. stoletím. 

Bakalářská práce Andrey Ondruškové si všímá zajímavé skutečnosti - pro mnoho 
představitelek (a předchůdkyň) feministické literární kritiky se jedním z východisek pro 
diskusi a prezentaci vlastních idejí stal román Jane Eyre. Andrea Ondrušková pak ve své práci 
podrobně sleduje osudy tohoto románu v rukou řady literárních kritiků od poloviny 19. století 
do současnosti. Na podkladě své vlastní analýzy a kritického zhodnocení jednotlivých 
interpretací pak Andrea Ondrušková nastiňuje základní etapy ve směřování feministické 
kritiky. Domnívám se, že jednotlivé zástupce těchto klíčových tendencí si volí navýsost 
případně. (Přesto bych pro ústní obahjobu uvítala, kdyby ještě jasněji vysvětlila přesná 
kritéria svého výběru jednotlivých zástupců.) Také posuny v kritické agendě feminismu jsou 
pregnantně nastíněny. 

Hlavní kvalitu práce shledávám v obsahovém zpracování jednotlivých kritických 
textů, které většinou zprostředkovává velmi objektivně. Ve většině případů jsou pak 
jednotlivé zvolené texty kontextualizovány, a ve vyvářeném poměru také podrobeny 
kritickému rozboru. To, že některým statím je věnována pozornost větší než jiným, souvisí 
buď s jejich postavením a rolí pro následný vývoj feminismu (např. v případě díla Gilbertové 
a Gubarové), nebo i s jeho vlivem na samotný náhled A. Ondruškové (zejména část díla 
Lucasty Millerové). Uvítala bych však o něco kritičtější přístup k jednotlivým textům, a to 
zejména v případě posledně jmenované Lucasty Millerové, kde vlastně Andrea Ondrušková 
podává jen stručný obsah díla. 

V neposlední řadě odkrývá Andrea Ondrušková svou prací široký potenciál románu 
Jane Eyre, který pro nejednu čtenářku představuje oslavu nezávislého ženství, pro jiné je 
např. silnou milostnou romancí. Jak a proč mohou existovat tak odlišné interpretace? 
Bakalářská práce Andrey Ondruškové je velmi solidním pokusem odpovědět právě na tuto 
otázku. 

Závěr: Předložená práce splňuje všechny požadavky. Doporučuji k obhajobě 
s předběžným hodnocením v Ý bor n ě. . /1. .0. / 
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