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Oponentský posudek na bakalářskou práci Kláry Pospíšilové 

Název práce: Genderová analýza textů o českých urozených ženách raného středověku a 

jejich podílu na náboženském životě 

Posudek zpracovala: doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D. 

Klára Pospíšilová si zvolila téma nelehké a v odborné literatuře dosud nezpracované. 

Genderové analýzy středověké literatury jsou dosud v české kritice tematizovány jen 

minimálně; navíc se jedná o problematiku, která vyžaduje hlubší studium dobových pramenů i 

literárně kritických děl. Obojího se autorka zhostila velmi pečlivě a pro bakalářskou práci na 

více než dostačující úrovni. 

Název je ovšem formulován šířeji, než by býti měl, a neodpovídá přesně vymezení samotné 

práce. Autorka svou analýzu nevěnuje obecně urozeným středověkým ženám, ale dvěma 

konkrétním (Mladě a Dobravě), a analyzuje tři konkrétní texty (kroniky Dalimilovu, 

Kosmovu a Dětmarovu). Toto by bylo dobré vyjasnit už v samotném názvu, nebo alespoň 

v podtitulu. Jinak by to mohlo činit dojem, že autorka svůj konkrétně a dobře vymezený 

výzkum na zobrazení dvou historických postav ve třech textech zobecňuje, což přitom nečiní 

– uvědomuje si, že svá zjištění zobecňovat nemůže, když na str. 65 uvádí: „Jsem si vědoma 

toho, že zjištěné zobrazování femininity urozených žen ve středověku na příkladu Mlady a 

Dobravy nelze bez výjimky zobecnit na všechny české urozené ženy raného středověku.“ 

Přitom však jednu ze čtyř výzkumných otázek formuluje, jako kdyby to možné bylo: „Jakým 

způsobem je konstruována femininita a maskulinita ve středověku?“ (str. 50) Patrně zde jde o 

formulační zkratku? Toto by mohla autorka vysvětlit u obhajoby. 

V celkovém hodnocení práce docházím k nejednoznačným závěrům. Bibliografie je na 

bakalářskou práci nadprůměrná a tuto skutečnost reflektuje i teoretická část. Je zjevné, že 

autorka nastudovala skutečně úctyhodné množství odborné literatury z bohemistické literární 

kritiky i genderových studií, jednotlivým konceptům dobře porozuměla, dokáže je dávat do 

souvislostí a přetavuje je ve smysluplný celek, který se logicky vztahuje k vytčenému tématu. 

K teoretické části bych měla v podstatě jedinou připomínku – vzhledem k tomu, že se autorka 

několikrát vrací ke křesťanské tematice a jejímu genderovému rozměru, chyběly mi tu odkazy 

alespoň na českou feministickou teoložku, Janu Opočenskou, která se danou problematikou 

zabývá v několika svých textech. Nicméně jako celek bych teoretickou část hodnotila v rámci 

bakalářského studia jednoznačně výborně. 

Analytická část není v principu nezdařilá, naopak je z ní patrný autorčin kritický potenciál, 

schopnost hlouběji promýšlet otázky k analýze a v neposlední řadě i schopnost sdělovat svá 

zjištění skutečně kultivovaným jazykem. Je tu však několik nedostatků, které působí, jako by 

se při sepisování této části práce – která by měla být jejím jádrem – najednou snad autorka 

ocitla v časové tísni. Mé připomínky jsou následující: 1) Analytická část je především 

neúměrně krátká, a to nejen relativně ve srovnání s částí teoretickou, ale i v obecném měřítku. 

Je rozdělena na čtyři oddíly, z nichž první dva, jakkoli důležité, jsou v podstatě 

kontextualizují, třetí představuje metodologii, a teprve čtvrtý vlastní analýzu, která zahrnuje 

pouhých 10-11 stran. 2) Zatímco teoretická část je vynikajícím způsobem, tj. logicky i 
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přehledně strukturována, analytická je strukturována popisně – podle jednotlivých 

analyzovaných děl. Ačkoliv se text dobře čte, čekala bych zde strukturovanější kategorizaci, 

nikoli jen jaksi implicitně zabudované do textu odpovědi na výzkumné otázky. 3) První dvě 

výzkumné otázky považuji za výborně formulované, ke čtvrté jsem se již kriticky vyjádřila 

výše, za ne zcela přesnou považuji i formulaci třetí otázky: „Co ovlivnilo autory kronik při 

reprezentaci femininity těchto dvou sester?“ Odpověď totiž nelze z takto postavené analýzy 

zjistit, na otázku lze odpovědět leda obecně, že autory ovlivnily náboženské premisy a 

sociální a genderový řád jejich doby, ale to je dosti vágní, a ani to nebylo (nemohlo být) 

předmětem této textové analýzy. 4) Analytická část by měla být důsledněji a častěji 

propojována s částí teoretickou, pokud jde o odkazy na teoretické texty.  

 

Ohledně výsledného hodnocení této bakalářské práce jsem tedy poněkud na rozpacích. 

Vzhledem k výborné teoretické části i vzhledem ke kultivovanému stylu a samostatně 

formulovaným myšlenkám v analytické části je zjevné, že autorka má potenciál k akademické 

práci. Prokázala to pečlivou heuristikou, porozuměním teoretickým konceptům i 

formulačními schopnostmi. Práce dle mého názoru však není dotažena, jak by být mohla, což 

je velká škoda. Po celkovém zvážení se tedy kloním k horší velmi dobré. 

 

V Praze, 30. 1. 2013 

 

 

 

  

 

 


