
Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Šárky Veselé 

Genderová analýza románu 1984 aneb kde leží hranice „orwellovské“ analýzy moci 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Román George Orwella 1984 podchycuje základní rysy totalitní diktatury a soustřeďuje se na 
nespokojenost citlivého jedince se společností, v níž žije a z níž se snaží nějak vymanit. Podle 
názorů většiny tradičních literátů se Orwell projevuje jako humanistický a demokraticky 
orientovaný kritik společnosti, který si uchoval smysl pro tradiční liberální hodnoty. 
Zodpovědět otázku, kde mohou ležet hranice jeho analýzy totalitní moci, si klade za cíl 
předkládaná diplomová práce. Bc. Šárka Veselá v ní formuluje svůj záměr rozkrýt 
„ideologičnost genderových reprezentací“ ve vztahu k mužským i ženským postavám románu. 
Jasně sděluje svou výchozí tezi: Interpretovat 1984 čistě jako kritiku fungování totalitní moci 
ponechává stranou další aspekty „ideologického sdělení“, respektive skutečnost, že text 
reprodukuje a „považuje za neproblematické“ jiné formy moci (androcentrismus). 
Metodologické východisko práci poskytli zejména Roland Barthes, foucaultovské pojetí 
diskursu a moci s Hallovými názory na encoding/decoding. Při rozboru mužských postav se 
inspiruje teorií her, při analýze postav ženských zase zajímavým způsobem kombinuje 
vzdorné čtení a postkoloniální koncept podrobení (the subaltern). 

 Téměř celá první polovina diplomové práce nastiňuje uvedená teoreticko-
metodologická východiska. Své sítě Bc. Veselá nahazuje opravdu doširoka – Barthes, Hall, 
Eco, Foucault, Cixous, Butler, Spivak a mnoho, mnoho dalších. V tomto smyslu je rozhled a 
schopnost orientace v opravdu široké sekundární literatuře pozoruhodný a pro diplomovou 
práci až výjimečný. Vysoce hodnotím schopnost sumarizovat hlavní myšlenky světových 
teoretiků, důkladně je zpracovat a aplikovat.  

 Je proto opravdu politováníhodné, že jinak výbornou práci velice hyzdí řada 
jazykových chyb a překlepů – a to již od poněkud komicky působící první věty českého 
abstraktu. Jako další příklady značné nepozornosti při redakci textu uveďme namátkou 
problematickou nesystematičnost v užívání klíčových pojmů (střídání feminita a femininita, 
subalterita a subalternita), nepřesnosti ve jménech (z Huizingy se stává třeba Huizinger a 
Elaine Showalter je v textu i v bibliografii uváděna jako Schowalter).  

 Práce sama je psána mnohdy tak hutným a šroubovaným jazykem, že pochopit, o čem 
je vlastně řeč, bývá dosti složité. Opět jen namátkou uvádím jeden odstavec ze strany 23: 
„Fetterley odmítá představu genderové neutrality kanonizovaných forem literatury a přináší 
metodu tzv. „vzdorného čtení“ (resisting reading“) [sic] která má subversivní potenciál 
problematizovat Bloomovu nejvznešenější universalitu kanonizovaných textů, o které 
můžeme říci s odkazem na potkoloniální [sic] kritiku, že jen kolonizuje ženskou zkušenost 
(Mohanty 1986), prostřednictvím reinterpretace z feministické pozice (Fetterley 1978).“ 
Zejména první teoretická část se čte jako dosti šroubovaný a krkolomný překlad z angličtiny 
se všemi typickými znaky a nešvary – tendence k nominalizaci místo verbálních vazeb 
vhodnějších pro češtinu, zřetězování substantiv atd. Mimochodem, „každý muž“ nemusí být 
„komparován“ (str. 55), stačí, když bude jednoduše srovnáván. A pokud je Winston Smith 



O’Brienem nepochopitelně přitahován, není snad nutné psát, že jako čtenáři nerozumíme 
„jeho nevysvětlitelné atrakci k O’Brienovi“ (str. 56). Šroubovanost těchto pasáží vynikne 
obzvlášť ve srovnání s příjemně plynoucím kultivovaným vyjadřováním v pasážích, kde 
diplomantka rozebírá konkrétní románová text.  

Kromě výše uvedených obecných komentářů mám jen několik konkrétních otázek: 

1. V souladu s mnohými našimi literárními kritiky užívá diplomová práce termíny antiutopie a 
dystopie jako bezproblémová synonyma. Zajímalo by mne, zda by nebylo možné a přínosné 
oba pojmy úžeji a přesněji vymezit. 

2. Luce Irigaray zajímavým způsobem pracuje s koncepty mimikry a maškaráda (mimicry and 
masquerade), když uvažuje o možnostech subvertovat tradiční ženskost prostřednictvím jakési 
parodie. Podobně bychom mohli chápat mimikry u Homiho Bhabhy: Když indický koloniální 
úředník napodobuje tradiční anglické chování a styl, je to téměř ono. Právě tato nápodoba 
představuje ohrožení tradičních koloniálních hierarchií (přičemž paradoxně jejich udržení 
bylo úředníkovým hlavním úkolem). Zajímalo by mne, zda bychom takto jinak chápané 
„hravosti“ nalezli i v 1984. Nebo, ještě jinak řečeno, dal by se tento pojem mimikry jako 
nápodoby vymezit vůči Cailloisovu užití? A ještě jinak, byli by Bhabha a potažmo Irigaray 
spíše na straně těch, kteří by tvrdili, že tato „maska“ odhaluje „relativitu a křehkost herního 
světa“ a „odebírá iluze“ (str.44)? 

3. Bylo by možné dát do vztahu „zálibu Vnitřní Strany v perfomaci [sic] moci“ (str.50) 
s pojetím performance (zejména str.54) u genderové identity? (Na okraj, je na straně 54 užito 
slov „performování moci“ ve smyslu performativity, nebo jen ve smyslu provádět, 
vykonávat?) 

4. Drobná poznámka na okraj: V bibliografii není uveden překladatel 1984. Je možná škoda, 
že diplomantka nevyužila možnost získat nové bilingvální vydání s novým překladem.  

Závěrem: 

Po zvážení všech výše uvedených skutečností obsahové a argumentační klady převažují 
zřetelně nad zápory formálními. Předkládaná práce splňuje všechny požadavky a dokládá 
velký akademický potenciál své autorky. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji celkové 
hodnocení práce výborně.  
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