
Posudek na bakalářskou práci  Yany Gridnevy 
“The Theme of Art and Life in Selected Jeanette Winterson’s Novels” 
 
Bakalářská práce Yany Gridnevy se zabývá zpracováním tématu vztahu mezi uměním a 
životem ve vybraných prózách jedné z nejuznávanějších současných britských spisovatelek 
Jeanette Wintersonové, konkrétně Written on the Body (1992), Art & Lies (1994) a Why Be 
Happy When You Could Be Normal? (2011). Tématem umění a života se Wintersonová 
zabývala především v textech z 90. let minulého století, kromě prvních dvou výše zmíněných 
můžeme doplnit ještě Art Objects. Essays in Ecstasy and Effrontery (1995), který autorka ve 
své práci také cituje. Třetí z analyzovaných knih je pak spisovatelčina autobiografie, která se 
tomuto tématu přirozeně také vyhnout nemůže. Ačkoliv je Wintersonová vnímána především 
jako spisovatelka zabývající se generovou a lesbickou identitou, úhelným kamenem její 
literární tvorby je svébytný eticko-estetický systém, který unikátním způsobem propojuje 
konkrétní morální a etickou rovinu humanity s více abstraktní rovinou estetické a umělecké 
tvorby, které navíc, na rozdíl od mnoha jiných umělců, nepovažuje za protichůdné a vzájemně 
se vylučující protipóly, ale naopak za komplementární prvky komplexního harmonizovaného 
systému. Všechna výše zmíněná díla tedy spojuje neobyčejně osobitá poetika a filozofie, které 
přesahují hranice jejich dějového rámce a tudíž umožňují rozmanitou interdisciplinární 
interpretaci, jíž se ve své práci autorka úspěšně zhostila.  

Za nesporný klad práce považuji její ucelenou a přehlednou formální a organizační 
strukturu - celá práce je velmi koherentní, její rozdělení do jednotlivých kapitol jasně odráží 
autorčin myšlenkový postup i strukturu její argumentace. Autorka dobře a citlivě pracuje 
s primárními i sekundárními zdroji, její citace jsou výstižné a vždy ilustrují její myšlenky či 
teze. Ocenit je také třeba velmi dobrý jazyk a čtivý styl práce s minimem gramatických či 
jazykových nepřesností. Další předností práce je její úzká provázanost mezi teoretickou a 
praktickou částí. Autorka se také dobře vyrovnává s hlavním „úskalím“ textů Wintersonové, 
tedy jejich poetičností až lyričností, které do určité míry zabraňuje jejich systematičtějšímu 
teoretickému zpracování. Praktické části práce lze jen stěží co vytknout, autorka citlivě a 
věcně analyzuje jednotlivé texty vzhledem k tématu své práce a jednotlivé argumenty 
přehledně shrnuje ve svém závěru. Poněkud méně komplexní je část teoretická, sestávající se 
pouze z jedné kapitoly – „Winterson’s Aesthetic System as a Combination of Modern and 
Postmodern Elements”. Pokud opomineme nepřesnost v samém názvu kapitoly (přesnější by 
bylo užití termínů „modernist“ a „postmodernist“), jejím hlavním nedostatkem je její 
obsahová stručnost. Autorka Wintersonovou sice správně ukazuje jako spisovatelku 
přesahující tradiční kategorizaci literárních proudů modernismu a postmodernismu, nicméně 
pro vytvoření si celistvějšího obrazu o jejím pohledu na literaturu a estetiku obecně by bylo 
dobré zmínit ještě některá další fakta, a to především: 

1. které konkrétní modernistické a postmodernistické vlivy (autoři, texty, myšlenky, atd). 
formovaly či ovlivnily Wintersonové pohled na literární estetiku, a potažmo na vztah 
mezi uměním a životem? 

2. jakou pozici zaujímají její texty a názory v rámci diskuse na toto téma v současné 
britské románové tvorbě (např. v porovnání s takovými autory jako Ian McEwan, 
Julian Barnes, Peter Ackroyd či A.S. Byatt)?  

Mohla by toto autorka alespoň částečně doplnit v průběhu své obhajoby? 
 

Přesto se domnívám, že bakalářská práce Yany Gridnevy je velmi zajímavá, dobře 
strukturovaná a podepřená znalostí a využitím primárních i sekundárních zdrojů. Proto práci 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně až velmi dobře v závislosti na průběhu 
obhajoby. 
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