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Posudek na magisterskou diplomovou práci Bc. Šárky Veselé 

 

Název práce: Genderová analýza románu 1984 aneb kde leží hranice „orwellovské 

analýzy moci“ 

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

V Praze, 21.9.2013 

 

 

Volba tématu diplomové práce Bc. Šárky Veselé byla na první pohled výzvou. Diplomantka 

sáhla po kultovním dystopickém románu, pranýřujícím metody a praktiky totalitní moci. 

Přitom však nesledovala tuto tradiční linii reflexe románu, ale zaujala zcela nový – a dosud 

(přinejmenším v české odborné literatuře) nerozpracovaný pohled, a to perspektivu genderové 

analýzy. 

V Úvodu autorka zřetelně stanovuje výzkumné otázky (viz str. 7): „Jak je tato fikční sociální 

realita genderována? Jaké vzory maskulinity a femininity nám předkládá? A není právě 

konstrukce „orwellovské“ maskulinity a mizogynie dalším nadčasovým aspektem tohoto díla, 

dalším upřímným apelem zdravého rozumu na čtenáře/ku?“ („Zdravým rozumem“ je zde míněn 

common sense, pozn. BKČ). V této části textu také zdůvodňuje volbu tématu, charakterizuje 

hlavní inspirační zdroje své práce a vlastní pozicionalitu výzkumnice. 

Teoretická východiska práce jsou výrazně interdisciplinární. Autorka pracuje s východisky 

filosofickými (Foucault), především pokud jde o koncept a analýzu moci, literárně vědnými 

(především pokud jde o feministickou literární vědu a koncepty vzdorného čtení, zneviditelnění 

žen a kolonizace zkušenosti), psychologicko-kulturologickými (pokud jde o konstrukce interakcí 

mužských literárních postav – zejména Kimmel a Fromm), kulturních studií (Hall) či 

sociologickými (Goffman a teorie her). Mohlo by se tedy zdát, že se autorka rozkročila příliš 

doširoka; chtěla bych však naopak zdůraznit, že se jí ve výsledné verzi práce nadmíru úspěšně 

podařilo uvedené koncepty propojit a skloubit ve smysluplný a originální analytický rámec, a to i 

v případě aplikace teorie her, o níž jsem na literárním materiálu měla jako vedoucí práce jisté 

pochybnosti. Šárka Veselá však tuto teorii pojednala i v rovině konstruování metafor, což je 

rozhodně neotřelé; pro tuto svou volbu předložila propracovanou a přesvědčivou argumentaci (viz 

kapitola 3, konkrétně pak 3.3.3.). Autorka zde (i nadále v textu) přitom zdařile odhaluje i limity 

aplikace této metody na daný text, a tím je právě rozpor mezi ideální pozicí hráčů, kteří mají 

svobodnou volbu, a hráčů, kteří se (jako v Orwellově příběhu) pohybují v kulisách moci nikoli ve 

foucaultovském smyslu, ale totalitní zvůle. 
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Pokud jde o metodu, autorka ji dle mého názoru příliš skromně charakterizuje jako obsahovou 

analýzu. Na mnoha místech je však doplňována i analýzou diskursu, jemuž věnuje i teoretickou 

pozornost, zejména v kontextu fenoménu moci. Kromě toho konstatuji, že její práce výmluvně 

demonstruje, jak v literární vědě prakticky není oddělitelná metodologie od teorie. 

Jedním z největších kladů textu je nenásilné zakomponování teorie do vlastní analýzy, důsledné, 

průběžné a logicky smysluplné propojování teorie a analýzy. Autorka se zaměřuje na rozbor 

literárních postav, přičemž hlavní pozornost věnuje postavě hrdiny příběhu Winstona Smitha. Zde 

oceňuji, že se nezaměřuje pouze na nabízející se feministickou kritiku vztahu s Julií, ale i na 

otázku komunikace maskulinit, reprezentovaných Winstonem a jeho protihráčem O´Brianem. Zde 

zdařile využívá jak konceptu hegemonních maskulinit, tak práce zmíněné teorie her: „Poukázala 

jsem na Winstonovu svobodu volby v tom smyslu, že mohl odmítnout participaci na hře a 

přitakat možnosti imanence jako sociálního pouta […] po vzoru postavy Julie, což by 

znamenalo oprostit se od androcentrického rámce textu“ (str. 87). Ukazuje tedy, že Winston 

prohrává v konfrontaci s O´Brianem nejen proto, že O´Brian má absolutní moc nad jeho životem 

a smrtí. Postavy Julie a další epizodní postavy žen jsou pak analyzovány na základě výše 

zmíněných konceptů feministických autorek; vedle problému zneviditelnění si diplomová práce 

všímá i dalších otázek, jako je sexualizace hrdinek a promítání dalších archetypů do jejich postav 

(zejména archetypu matky). 

Prakticky jedinou výhradu, kterou bych vůči práci formulovala, je velmi nedostatečná 

autoredakce – je tu bohužel přemíra překlepů, i více některých stylistických formulací, které 

mohly být uhlazeny. Autorčin styl je sice na jedné straně jednoznačně odborný, vyjadřování 

kultivované, logické, argumentačně zdařilé, na druhé však místy poněkud čtenářsky nepřívětivé 

(dlouhá souvětí, zatěžkanost textu cizími slovy, ba i nesprávnými anglicismy). 

Velmi kladně bych chtěla ještě zhodnotit bibliografickou šíři záběru, výborně pochopené i 

vysvětlené myšlenkové koncepty a komunikativní přístup v diplomním semináři. Diskuse, 

které jsme během konzultací nad prací vedly, byly velmi zajímavé i pro mě. 

Celkové hodnocení: Nebýt nešťastných formálně-technických nedostatků, jednalo by se o 

vynikající práci. Jsem nicméně přesvědčena, že si zaslouží ohodnocení výborně. 
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