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Oponentský posudek vypracovala: Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová 
 
 Lenka Matějovská si jako téma své bakalářské práce zvolila genderovou analýzu 
pohádek z pera  romské spisovatelky narozené na Slovensku Eleny Lackové. Jedná se o 
volbu tématu nadmíru relevantní, a to jak z hlediska genderové analýzy, tak z hlediska 
kánonu romské (a potažmo české a slovenské) literatury či lépe řečeno romské literatury 
vznikající na území ČR a SR.  

Diplomantka napříč celou bakalářskou prací demonstruje dobrou obeznámenost 
s teoretickými literárními koncepty a vývojem – převážně angloamerické – literární 
analýzy prováděné za využití genderu jako analytické kategorie a taktéž dokazuje, že 
disponuje vynikajícími jazykovými schopnostmi. Práce je po stránce formulační vyspělá a 
takřka prostá překlepů či gramatických chyb, což oboje hodnotím kladně.  

Autorka své teoretické poznatky čerpá především z díla Pam Morris Literatura a 
feminismus, což je volba vhodná, avšak způsob jakým je tak učiněno nepovažuji za zcela 
zdařilý. Především pasáž na str. 18-32 působí jako převyprávění první poloviny 
zmiňované knihy bez jakéhokoliv autorčina vkladu. S ohledem na sociálně-historický a 
kulturní kontext, v němž se Romové a Romky v ČR a SR nacházejí (a za minulého režimu 
nacházeli) by totiž jistě stálo za to detailněji vysvětlit, nakolik jsou na dílo Eleny Lackové 
aplikovatelné koncepty představené právě anglo-americkou feministickou literární 
kritikou. Proč například diplomantka zařazuje do své práce podkapitolu o „Tradičním 
zobrazování žen v literatuře psané muži“, když autorkou díla, jež jej předmětem analýzy, 
je žena? Současně si dovolím polemizovat s argumentem uvedeným na straně 23, že 
„valná většina textů věnujících se dějinám literatury opomíjí existenci spisovatelek-žen“. 
Nijak nezpochybňuji, že vstup autorek do literatury se odehrál později než u autorů-
mužů, o radikálním opomíjení, což je hrubá generalizace, bych však nehovořila, neboť 
význam a výlučnost autorů mohl být ukázán právě v kontrastu s tvorbou žen a tzv. 
ženskými žánry (mezi, které ve své době patřil i román). Jde tedy o odlišné hodnocení, 
konceptualizování, pojímání ženské tvorby a z něho pramenící pod-reprezentování 
(under-representation), nikoliv o její prosté ignorování. Zcela v souladu s Beauvoir a 
jejím pojetím ženy jako „té Druhé,“ s nímž Matějovská též pracuje, lze říci, že by vlastně 
nebylo tzv. mužského psaní bez psaní tvz. ženského. Dále, existuje zásadní rozdíl mezi 
tím, jak se ženy dostávaly do literatury v anglo-americké tradici a v českém, respektive 
slovenském kontextu. Zatímco například byly anglické ženy radikálně zrazovány od psaní 
(jak píší např. Gilbert a Gubar nebo Andrea Fisherová), české národní obrození ženy 
naopak povzbuzovalo, aby psaly, neboť tak zcela v souladu s nacionalistickými postoji 
společnosti bojující za právo na sebeurčení, byla jejich díla (a dovoluji si tvrdit, že ony 
samé) instrumentalizována jako reprezentace civilizovanosti a kulturní vyspělosti národa 
(viz např. Filipowicz, Thomas, Heczková aj.). Tento charakteristický moment je podle 
Scheinostové, z jejíhož díla diplomantka též čerpá, rovněž přítomen v romské literatuře, 
jež se musí vymezit vůči české, respektive slovenské majoritě, navíc roli zde sehrává 
ještě rasové, respektive etnické hledisko. Důkladnější kontextualizace by proto práci 
v tomto ohledu prospěla. 

S ohledem na žánr pohádek, který Lenka Matějovská ve své práci zkoumá, oceňuji 
podrobné rozebrání socializačních aspektů tohoto žánru. V případě interpretace 
pohádkových postav si však myslím, že by bylo vhodné detailněji zmínit různé přístupy 
k archetypální analýze žánru, což je téma jehož se autorka sice dotýká, ale netěží přitom 
více z teoretické, sekundární literatury. Dále si dovolím upozornit, že pojem mýtus krásy 
(str. 37-38) představila Naomi Wolf – Jarkovská a Navrátilová v článku, ze kterého 
diplomantka vychází, tento koncept popisují právě v návaznosti na tuto americkou 
autorku, nejedná se tedy o původní dílo. 

Po stránce organizace textu a struktury jednotlivých částí – jedná se především o 
první dvě kapitoly věnované kontextu analyzovaného literárního díla a teoretickým a 
metodologickým východiskům – působí práce roztříštěně. Provázanost mezi jednotlivými 
kapitolami je téměř nulová; nejvíce tato skutečnost zamrzí u spojení – či lépe jeho 
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absence – mezi analytickou a teoretickou částí. Problém návaznosti, resp. 
nekoherentnosti textu se vyskytuje i v případě výzkumných otázek (str. 29). Ty jsou 
explicitně formulovány v samém závěru podkapitoly 2.2. o stati Jonathana Cullera „Číst 
jako žena“, na kterou bezprostředně navazuje podkapitola věnovaná gynokritice. 
Souvislost mezi tématy těchto podkapitol a hlavními otázkami, jež mají být zodpovězeny 
prostřednictvím kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy a za pomoci metody 
vzdorného čtení podle Fetterley, však není v textu nijak naznačena. Výzkumné otázky 
jsou tedy v práci poněkud „utopeny“ a jejich umístění není nijak logicky vysvětleno; 
čtenář/ka na ně narazí jaksi náhodou v podkapitole, kde je jednoduše nečeká.  

V případě kvalitativní obsahové analýzy si diplomantka klade za cíl hledat 
odpovědi na otázky stran aktivity/pasivity hlavních a vedlejších postav v sedmi 
analyzovaných pohádkách; zajímá ji vnější charakteristika postav; činnosti, jež postavy 
v ději pohádek vykonávají a jejich postavení vůči genderovému řádu ve zkoumaném 
textu. V případě kvantitativní obsahové analýzy se studentka zabývá celkovým počtem 
ženských a mužských postav a počtem postav aktivních a pasivních.  

Problémem však u obou analýzy dle mého názoru je, že autorka sice na str. 46 
uvádí, co považuje za aktivní/pasivní jednání pohádkových hrdinů a hrdinek, avšak 
v analýze nereflektuje, že aktivita/pasivita není jakousi apriorní kvalitou odvozenou od 
toho, že postava mluví či něco dělá, nýbrž od okolností a diskursů, které určitý typ 
jednání umožňují, produkují či mu brání. V tomto ohledu by bylo vhodné alespoň zmínit 
koncept autonomie, resp. agentnosti a propojit pasáže o diskursu v teoretické kapitole 
s možnostmi postav v konkrétních momentech děje zkoumaných pohádek promlouvat.  

Tyto možnosti jsou často genderované, čehož si autorka sice všímá, ale gender 
jako takový v práci nedefinuje dostatečně, navíc se diplomantce místy do textu vloudí 
hrubě esencialistická tvrzení, jejichž reflexe a kontextualizace je s ohledem na zvolené 
téma práce nezbytná (např. str. 15 u příkladu motivu úcty projevované ženě-rodičce, jež 
je v romských pohádkách častý, autorka uvádí, že je tato „skutečnost – hodnoceno 
z hlediska feministických teorií – rozhodně velmi pozitivním zjištěním“, což je napříč 
různými feministickými směry velice problematické tvrzení, viz například otázka 
instrumentalizace ženy jakožto zajišťovatelky reprodukce rodu; diskrepance mezi 
symbolickým velebením matky a jejím reálným postavením ve společnosti i v textech 
atd. 

Analýza jednotlivých pohádek – kromě strany 69, kde autorka pracuje 
s konceptem symbolického násilí – se nese výlučně na deskriptivní úrovni. A jelikož je 
definice aktivity/pasivity vágní, je zřejmé, že je část kvantitativní analýzy sčítající počet 
aktivních/pasívních postav obtížně verifikovatelná. V tomto ohledu bych tedy doporučila 
důkladnější propojení teorie s analýzou zkoumaných pohádek a důraznější odklon od 
pojetí femininity a maskulinity jako neslučitelných opozic a kritičtější zhodnocení 
subverze tradičních rolí, na které autorka v případě některých pohádek upozorňuje. 
Subverze totiž zdaleka neimplikuje jen obyčejné převrácení ženské a mužské role. Jde 
v ní o víc, než o nahrazení jedné hierarchie hierarchií druhou. Dovoluji si tedy tvrdit, že 
výzkumné otázky nebyly zodpovězeny beze zbytku. 

Bibliografie zvolená pro předkládanou bakalářskou práci je vhodná, jen si 
dovolím poznamenat, že právě Lackové zkoumané dílo v seznamu literatury chybí. Více 
vnitrotextových odkazů na další sekundární literaturu, jež je v seznamu zmíněna by práci 
však slušelo. Dále, po formální stránce má práce jeden závažný nedostatek – je obecně 
málo proodkazovaná; dle mého názoru je toto v případě první a druhé kapitoly za hranicí 
únosnosti. Rozsah práce je však více než vyhovující. 

Navzdory zmíněným výtkám nicméně doporučuji práci k obhajobě. V případě 
hodnocení se přikláním ke slabšímu „velmi dobře“.  
 
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová 
 
 
 
V Praze dne 12. října 2011 


