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Posudek oponenta: 

Magisterská práce Veroniky Vítkové nabízí velmi originální a samostatnou analýzu tématu 

britské literatury, které je nejen relevantní a nanejvýš aktuální, ale v tomto rozsahu u nás zřejmě 

dosud nezpracované – konkrétně pojednává o díle čtyř britských autorek karibského původu, 

Grace Nicholsové, Jean Binta Breezeové, Dorothey Smarttové and Andrey Levyové, 

publikovaném v jednadvacátém století. Hned v úvodu je třeba konstatovat, že jde o práci po 

obsahové i formální stránce nadprůměrně důkladnou a kvalitní, která může cenným způsobem 

přispět k bádání v oblasti etnické a postkoloniální literatury a teorie.  

Autorka vybraná díla analyzuje obecně prizmatem pojmu „vzdorného psaní“, které „představuje 

nejen reakci na dvě zmíněné soustavy „mytologií“, [imperiální a patriarchální ideologie ], ale i 

další z nich vycházející typy konstruování jinakosti, např. sexuální, teritoriální či diskursivní“ 

(str. 5). S velkým smyslem pro logickou strukturu textu a následnou přesvědčivost argumentace 

hned v úvodu přesně a podrobně definuje nejen tento obecný pojem, ale i všechny nezbytné 

teoretické postuláty, z nichž interpretace zvolených textů vychází. Zároveň otevřeně přiznává 

upřednostnění metody „hands-on approach“ a skutečnost, že zmíněná literární teorie (často 

výrazně ideologizující) není pro potřeby práce vlastním cílem, nýbrž prostředkem samostatného 

reflektování konkrétních literárních děl a jejich uvedení do širšího literárního a kulturního 

kontextu. Už v úvodu je tak autorka schopna o analyzovaných textech konstatovat, že: „Široká 

historická a geografická perspektiva, jež je důsledkem jejich mnohovrstvého útlaku, umožňuje 

černošským autorkám zaujmout jedinečnou pozici jak na kontinuu „teorie – praxe“, tak na 

kontinuu vymezeném na jedné straně Spivak, na druhé Bhabhou.“ (str. 5).    

Výčet těchto teoretických postulátů a způsob jejich aplikace (jak je zřejmé i z obdivuhodného a 

dobře motivovaného seznamu použité literatury) je velmi přesný, odpovídající a promyšlený. 



Autorka v průběhu celé práce prokazuje vysokou úroveň teoretického uvažování a důkladnost a 

jistotu v propojování teorie s interpretací konkrétních literárních textů. V případě použitých teorií 

i analyzovaných literárních děl jde o zvlášť cenné zjištění vzhledem k tomu, že se jedná o texty 

nesoucí značnou, v mnoha jiných případech problematizující ideologickou zátěž. Autorka si je 

nebezpečí přehnané ideologizace zjevně vědoma a víceméně se jí daří udržet si od ní kritický 

odstup, jak je zřejmé např. v jejím konstatování, že: „neither postcolonial theory nor feminism, 

as it will become clear in the next chapter, have managed to embrace the complexity of black 

women`s position. Instead, they to a large extent further participate on their discursive 

colonisation” (str. 16). 

Po formální a strukturní stránce tak autorka prokazuje vyspělou schopnost vnímat literární texty 

a kontextové skutečnosti v logických souvislostech a provést na jejich základě a přesvědčivou, 

byť ne vždy zcela překvapivou argumentaci. Známkou promyšlenosti a dobře zvládnuté 

struktury argumentace je i skutečnost, že v závěru autorka identifikuje další možnosti výzkumu 

v této oblasti a způsoby jeho zpracování. Dále je třeba autorku pochválit i za to, že práce je 

napsána i po jazykové stránce velmi pečlivě a kvalitně, a na pár vzácných a nepodstatných 

výjimek na více než dostačující odborné úrovni.  

Ze všech uvedených důvodů doporučuji diplomovou práci Veroniky Vítkové k obhajobě 

s navrženým hodnocením známkou VÝBORNĚ.  
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