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Bc. Zuzana Labudová si vybrala v české odborné literatuře dosud nezpracované téma, ač o 

Milanu Kunderovi bylo z hlediska jiných aspektů napsáno již mnoho. Zvolila texty autora 

známého, slavného a mnohokrát interpretovaného, což lze považovat za výzvu. Podařilo se jí 

však nalézt v dosavadní literární kritice mezeru, kterou se pokusila zaplnit, a to z nového úhlu 

pohledu. Jak uvádí: „Mojí snahou je srovnání tradičních konceptů s koncepty moderní 

(feministické) vědy a jejich kritické uplatnění vůči Kunderovým postavám.“ (str. 7) 

K analýze autorka zvolila čtyři Kunderovy romány, a to Žert, Valčík na rozloučenou, 

Nesnesitelnou lehkost bytí a Nesmrtelnost. I když volbu samotnou explicitně nezdůvodňuje, je 

zcela logická – jedná se o romány, v nichž je otcovství tematizováno. Největší prostor věnuje 

Valčíku na rozloučenou, kde je otcovství přímo ústředním tématem (či jedním z ústředních 

témat). 

Práce vykazuje dobré porozumění autorky předmětu literární vědy, její schopnost samostatné 

rešerše (seznámení se s relevantními kritickými statěmi o Kunderových textech) a důkladné 

prostudování přiměřeného rozsahu teoretické literatury. Zde autorka nezůstává na rovině 

neproblematického přijímání konceptů feministické literární kritiky a pečlivě probírá (v rámci 

možností rozsahu DP) její diskuse s tradičními interpretacemi, a to nejen čistě literárně 

vědnými, ale i psychologickými. V tomto ohledu doznal text velmi pozitivního vývoje 

v průběhu diplomního semináře, kdy autorka postupně dospěla k hlubšímu a interpretačně 

bohatšímu výkladu, propojování jednotlivých teorií i kritičtější reflexi některých z nich, než 

jak tomu bylo v počátečních verzích. 

Pokud jde o samotnou analýzu, zde bych chtěla jako vedoucí práce vyzdvihnout samostatný a 

kreativní přístup, který diplomantka osvědčila ve strukturaci tématu i při vytváření 

analytických kategorií, jež reflektují názvy jednotlivých kapitol a představují čtyři základní 

osy analýzy: iniciace jako součást otcovství (zde autorka nejvíce diskutuje psychoanalyticky 

zaměřenou literární vědu), nechtěné otcovství, nepřítomný otec a otcovství jako souhlas se 

světem z etického pohledu. Průběžně jsou v textu – zejména na místech, kde k tomu vybízí 

feministická kritika – představovány i paralely s konceptem/koncepty mateřství. V průběhu 

tvorby textu diplomové práce byly druhá a třetí kapitola už v první verzi velmi dobré, v první 

autorka postupně prohloubila reflexi tradičních archetypů. Čtvrtou kapitolu považuji za 

nejambicióznější počin – autorka se zde pokusila propojit pole literární vědy s otázkami 

filosoficko-etickými. Tato kapitola doznala nejzásadnějších změn, výsledná podoba je však 

kompaktní, logicky strukturovaná a soustředí se na vzájemně provázaná témata, např. biomoc, 

diktát prokreace, androcentrickou moc, hierarchizující pojetí mužství a ženství či diktát 

heteronormativity („Určité uvolnění sexuálních vztahů je samozřejmě patrné i v Kunderově 

fikčním světě, i zde ale, jak již bylo řečeno, není hodnocena u mužských a ženských postav 



stejně. Snad jedině heteronormativita platí u Kundery pro obě pohlaví stejně striktně.“ (str. 

95). Oceňuji také, že si autorka dala práci i s rozborem povrchních bonmotů Kunderových 

mužských postav na adresu Bible, a konfrontuje je s biblickým textem a jeho interpretacemi 

(především Ericha Fromma). 

V Závěru autorka shrnuje hlavní teze své práce. I když dochází k výsledku, který mohl být 

očekáván (hierarchizace mužských a ženských postav, maskulinizace moci, sexistický 

přístup), v žádném případě se nejedná o zjištění povrchní či prvoplánová. Autorčiny závěry 

jsou výsledkem poctivého zkoumání, aplikování více úhlů pohledu a jsou velmi dobře 

podloženy i vyargumentovány. 

Chtěla bych ocenit i jazykovou a stylistickou úroveň práce, která je velmi nadprůměrná. 

Autorka se vyjadřuje kultivovaným, a zároveň čtivým jazykem. 

Diplomová práce Bc. Zuzany Labudové zcela splňuje požadavky na tyto práce kladené. 

Doporučuji ji tedy k obhajobě a navrhuji výborné hodnocení. 

 

V Praze, 18.6.2013 

 


