
Posudek na diplomovou práci Lucie Heck, WOMEN CHARACTERS IN WILLA 
CATHER'S FICTION AS A REFLECTION OF U.S. WOMEN'S RIGHTS HISTORY 
 
Předložená práce je zajímavým pokusem propojit poměrně detailní výzkum ženských práv na 
přelomu 19. a 20. století, zejména na americkém Středozápadě, s interpretací hrdinek ve 
vybraných románech Willy Cather, která je známá svým zdrženlivým postojem k otázkám 
ženské emancipace a kritikou feministického hnutí.  
 V některých případech je tento přístup produktivní – historie boje za práva žen 
představuje významný společenský kontext, který nelze z románů vyčíst, jenž je však 
nesporně důležitý, jak diplomantka často dokládá, pro pochopení a interpretaci autorčiných 
ženských postav.  
 Na druhé straně je ale zřejmé, že tato formulace tématu vede k velkému napětí mezi 
sociálně historickým a literárně estetickým zaměřením práce, které se mnohde projevuje 
značnými kontrasty mezi tak či onak orientovanými částmi. Problémem je především, že 
poměrně velký důraz na právní a politické aspekty ženské emancipace má silný vliv na 
perspektivu, z níž jsou romány Catherové interpretovány jako svébytná umělecká díla. Práce 
se tak daleko více zaměřuje na konfrontaci umění Catherové s tehdejší společenskou realitou, 
než na vlastní interpretaci jejích děl, což způsobuje, že pomíjí detailní rozbor vyprávěcích 
technik, obraznosti a stylu jednotlivých románů a především jejich fiktivní charakter. Lze tedy 
říci, že „realismus“ Catherové je v práci chápán schematicky jako podobnost literárních 
postav se „skutečnými“ lidmi. To naznačuje např. jedna z formulací záměru práce na s. 2: 
„the question why Willa Cather would have been against the women's rights movement, while 
at the same time willingly inserting independent women into her fiction.“ Nejde o to, že 
Cather „zasazuje“ do svých románů „nezávislé ženy“, ale že její románová fikce tyto postavy 
vytváří nezávisle na jejím politickém přesvědčení i na dobové situaci v ženském hnutí.  
 Práce tedy trpí zjevným rozporem, který je patrný už v jejím záměru, jenž se vyvíjel 
od původně čistě historického výzkumu k většímu zaměření na postavy literárních děl. Nabízí 
se otázka, zda lze obě divergentní tendence v práci vůbec smířit. Místo odpovědi mohu jen 
konstatovat, že diplomantka se o to po celou dobu práce na svém projektu snažila a její snaha 
byla v některých případech úspěšná. Jak se dozvídáme ze závěru, hodnotu románového díla 
Catherové lze interpretovat šíře než jenom esteticky: „to formulate a model of creativity 
rooted in the womanly “gift of sympathy”“ (s. 68). Škoda jen, že se tomuto zásadnímu tématu 
nevěnuje práce obšírněji, třeba i na úkor popisných pasáží o občanském právu.  
 I přes tento poměrně zásadní tematický a formální problém jsem přesvědčen, že si 
práce zaslouží nejen shovívavé, ale i veskrze pozitivní hodnocení. Je potěšující, že 
diplomantka její vnitřní rozpor začala reflektovat (např. v kapitole 4.2. Cather and the Cause 
of All Women) jako produktivní napětí, které vytváří specifickou perspektivu, vhodnou pro 
výklad díla Catherové v rámci ženských studií. Z tohoto důvodu doporučuji práci 
k obhajobě a navrhuji ji hodnotit buď „velmi dobře“ nebo „výborně“, v závislosti na 
výsledku obhajoby. 
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