
Posudek na bakalářskou práci Yany Gridnevy 
 

“The Theme of Art and Life in Selected Jeanette Winterson’s Novels” 
 

 

 Yana Gridneva si za cíl své bakalářské práce zvolila analýzu vztahu umění a života ve 

třech dílech součastné britské autorky Jeanette Winterson – jedná se o lyrický román Written 

on the Body, dále autobiografický román Why Be Happy When You Could Be Normal? a 

filosofický román Art&Lies. Skrze jejich studium chce autorka bakalářské práce nahlédnout 

blíže estetická východiska, která utvářejí poetiku díla výjimečné autorky. Práce tak nahlíží 

zápletku, děj a jednotlivé postavy románů skrze optiku jejich vztahu k umění a životu, které se 

různým způsobem, jak dokazují jednotlivé romány, vzájemně dokreslují, podporují a 

podmiňují.  

Text bakalářské práce po krátkém teoretickém úvodu, který se zabývá zejména 

koncepty spjatými s modernismem a postmodernismem a jejich rolí při utváření a analýze 

tvorby Jeanette Winterson, volně přechází v kapitoly věnované jednotlivým zkoumaným 

dílům. Lyrický román Written on the Body, který oplývá nekonečným množstvím možných 

interpretací, nahlíží Yana Gridneva jako demonstraci estetického přístupu, za jehož pomoci 

autorka aktivizuje čtenáře a potvrzuje tak schopnost umění obohatit život a dokonce ho i 

změnit k lepšímu. Jedním z prostředků aktivace jsou četné reference, jimiž jsou díla 

Winterson protkána a jejichž hojnost může být přičítána víře v teorie kolektivního nevědomí 

Gustava Junga, jež autorku vede k názoru, že lidský život je utkán z příběhů a tím pádem i 

osvětluje její radikální přístup k  propojení života a umění.  Autorka bakalářské práce 

zdůrazňuje roli tělesnosti v románu Written on the Body, jejímž prostřednictvím se ten stává 

dějištěm transformace lásky v umění. Vyznění autobiografického románu Why Be Happy 

When You Could Be Normal? je ve srovnání s předchozím o poznání přímočařejší, a přesto 

rozpracovává dále stejnou tematiku. Umění je nazíráno jako osvobozující nástroj a zároveň 

jako prvek utváření a upevňování identity, život se tak stává předmětem umělecké 

transformace a následné opakované interpretace. Filosofický román Art&Lies kromě 

opětovného náhledu na ústřední téma umění v životě a život v umění specifikuje pozici umění 

jako nezávislého, byť čerpajícího inspiraci z reality a dále zvýrazňuje proustovské pojetí 

umění jako vítěze nad časem. Autorka bakalářské práce v románu Art&Lies zdůrazňuje 

vyčlenění tří typů vztahů mezi uměním a životem, které se odvíjí od jejich pojetí třemi 

hlavními protagonisty, z nichž pro dva se umění může stát spásou, pro jednoho je životní 

cestou.  



Yana Gridneva si pro svou bakalářskou práci vybrala značně obsáhlé a komplikované 

téma, jež zpracovala vyzrále, poučeně a se značným nadhledem. Po jazykové stránce se 

bakalářská práce vyznačuje minimem gramatických chyb, ovšem značným množstvím 

překlepů a nepřesností (5, 6, 10, 12, 13, 14, 29, 31), nejvýraznější je opakované "gander" na 

místě "gender" (str. 5, 6, 13). Z hlediska stylistiky lze vyzdvihnout šíři výrazových 

prostředků, kterými se bakalářská práce Yany Gridnevy vyznačuje a zdařilou práci s prameny 

primární a sekundární literatury.  

 

Při obhajobě se autorka bakalářské práce zaměří na následující otázky: 

1) Skrze zdůrazňovanou tělesnost se dle Yany Gridnevy román Written on the Body 

stává dějištěm transformace lásky v umění. Jak by osvětlila tuto svou tezi, kterou 

dále formuluje ve větě ‘Thus, love becomes art. Just like a novel, "the secret code" 

can reveal its mysteries only to those who are ready to search restlessly form them 

and accept them.’(str.16) 

2) Je možné nějak stručně shrnout a specifikovat vliv modernismu a postmodernismu 

na studované romány, tak aby se teoretická část výrazněji odrážela v praktické?  

3) Jako mírně nepochopitelné se ve vztahu k povaze zbytku práce jeví závěrečné 

porovnání kvality esejů a románů: " I think that Winterson’s novels accomplish her 

aesthetic mission beautifully. They make one think and this is the best a book can 

do. Nevertheless, I believe that her theoretical essays and articles on art, being full 

of bright ideas, lack consistency and sensitivity. One gets the impression that in 

these essays Winterson tends to oversimplify things and to thrust her opinion on her 

readers. However, her novels are without these weaknesses. "(str.33) Mohla by 

autorka osvětlit své stanovisko ve vztahu umělecká esej – román – autorova 

zainteresovanost?  

 Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  

 

 

V Praze 30.8. 2013      ................................................... 

PhDr. Tereza Topolovská 

oponent práce 

 

 



 


