
Posudek 

na diplomovou práci Bc. Lucie Holinkové Rozbor díla Žítkovské bohyně z genderového 

hlediska 

 

Předložená diplomová práce úctyhodného rozsahu (104 stran), z čehož 7 stran literatury by 

slušelo i práci disertační svědčí o rozsáhlém studiu a důkladné přípravě autorky. Větší část 

práce (63 stran) je věnována metodologicko-teoretickým otázkám, tj. představení teorií a 

přístupů, které autorka zvolila jako východisko konkrétní analýzy, menší část pak detailní 

analýze hlavních postav a témat knihy Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně z roku 2012. 

Zdánlivý nepoměr teoretické a aplikační části však neznamená, že by práce trpěla přílišným 

teoretizováním, naopak, její autorka již v těchto kapitolách věnovaných rozboru teoretických 

přístupů feministické literární teorie (ženské psaní, gynokritika, vzdorné čtení) a přístupu 

archetypálního (tak v jeho jungovské podobě, tak i v jeho využití a reinterpretaci v pracích 

feministických autorek) propojuje teorii s konkrétním materiálem. Tímto způsobem teoretické 

koncepty „oživuje“ a zároveň „dokazuje“ jejich nosnost a aplikovatelnost na zvolenou knihu. 

Přesvědčivost autorčiny argumentace a analýzy dokládá, že teoretické nástroje volila 

promyšleně, a to tak, aby konvenovali tematice obsažené v knize, ale zároveň prokázaly 

oprávněnost genderové analýzy literatury. Autorka pojednané teoretické přístupy evidentně 

velmi dobře ovládá, dokáže je neschematicky, ale přitom srozumitelně vysvětlit, tj. má je 

zažité a osvojené. Navíc je schopna je kriticky posoudit a má odvahu k jejich samostatné 

aplikaci na předmět svého bádání (viz např. aplikaci konceptu gynokritiky, respektive tří fází 

vývoje ženského psaní, navrženého Elaine Showalter, s. 27). Vyzdvihla bych vysvětlení 

chápání zkušenosti Joan Scott na s. 28 (autenticko-neautentická), strategického esencialismu 

Chakravorty Spivak na s. 34 (a jeho možné využití pro analyzovaný román), které svědčí o 

tom, že autorka nepodléhá bezmyšlenkovitě „módním trendům“ kritiky esencialismu a chápe, 

že různé feministické přístupy mohou být „strategicky“ použity na různý materiál a využity 

pro různé cíle. Jak je zřejmé z data vydání knihy, jde o volbu žijící autorky a nedávno 

vydaného textu, tedy o velmi aktuální a zatím neprobádanou problematiku. I to svědčí o 

odvaze diplomantky.  

Práce je napsána odborným, ale čtivým a kultivovaným jazykem, pouze s několika chybami či 

překlepy (s. 33, poznámka 67 femininně namísto feminitě, podobně na s. 35 4 řádek odspodu, 

na s. 38  9 řádek zřejmě místo formuluje mělo být formuje, s. 64 10 řádek je generovém místo 

genderovém, podobně na s. 95 4 řádek). Někdy autorka v textu opakuje tvrzení či citáty, je to 

záměr nebo opomenutí? (s. 45, pozn. 91 se opakuje na s. 47, pozn. 95; na s. 57 a s. 58- 

opakovaná citace s Renzetti-Curran; na s. 54 a s. 65 opakovaný citát o výjimečných ženách; 

na s. 46 a s. 71 opakovaný citát o škaredých ženách; na s. 61 a s. 79 opakovaná informace o 

tom, že Surmena odhalila identitu zloděje). Na s. 41, pozn. 82 uvádí Janu Cvikovou jako 

českou autorku, je to autorka slovenská. Na s. 31, pozn. 62 uvádí Matonohu jako autora knihy 

Česká literatura v perspektivách genderu – Matonoha je však editorem, ne autorem knihy (je 

autorem studie v této knize, která má však jiný název). Autorka používá jak spojení 

archetypické obrazy (s. 37, 10 řádek), tak i archetypální obrazy (s. 38, 8 řádek) – jde o 



terminologickou nejednotnost nebo je autorka chápe jako významově odlišné? Na dvou 

místech si protiřečí: na s. 61 píše, že v románě si žítkovské bohyně „vzájemně 

nekonkurovaly“ (i když toto tvrzení zpochybňuje informacemi z faktografické práce Jilíka), 

ale na s. 76 cituje Tučkovou: „Bohyně se pořád škorpily. Záviděly si, pomlouvaly se, však to 

byly konkurentky. Bojovaly o klientelu…“. Na s. 33 píše, že „Pro některé společnosti je 

biologické pohlaví základní a určující kritérium“ a na s. „jsou prakticky v každé známé 

společnosti lidé děleni na základě pohlaví“. Pokud by platilo tvrzení první, že pohlaví je 

určující pouze pro některé společnosti, ráda bych se zeptala, pro které určující není. 

Přes nesporné kvality diplomové práce bych přece jen uvedla pár připomínek či otázek do 

diskuse, které chápu jako podněty Lucii Holinkové k dalšímu promyšlení.  

1/ Na s. 26 autorka uvádí, že „feministické literární kritičky apelují na ženské spisovatelky a 

čtenářky, aby si definovaly vlastní politickou pozici“ – zde bych doporučila, aby autorka 

jasněji vysvětlila (třeba pod čarou), jak chápou feministické teoretičky „politickou pozici“ 

(„osobní je politické“). Bez tohoto vysvětlení, pokud budeme „politiku“ chápat tradičně, 

může být jejich apel chápán nesprávně.    

2/ Na s. 29 diplomantka hodnotí autorský přístup Kateřiny Tučkové v souvislosti s postavou 

Dory a dospívá k závěru, že „v případě Dory také nevědomě přistoupila na mužské 

zobrazování literárních hrdinek.“ Podobně v poznámce 56: „autorka…občas ve své tvorbě 

přejímá mužský pohled.“ Toto tvrzení je nepochybně zajímavé, ale dle mého soudu by si 

zasloužilo daleko větší pozornost a detailní analýzu a argumentaci. V podobě, jak se 

vyskytuje v předložené práci je jistým teoretickým „zkratem“, textem diplomové práce 

nepodloženým (Holinková jej zdůvodňuje v jednom odstavci). Podobnou „zkratkovitostí“ až 

schematičností je poznačeno tvrzení z další strany (s. 30), že mainstreamový literární proud 

ženské postavy zkresluje tak, že „jsou buď neskonale ctnostné nebo neskonale zrůdné“. 

Jednak toto tvrzení není doloženo příklady, kterými by bolo možné jej dokumentovat, ale 

hlavně, nedomnívám se, že je pravdivé; nepochybně bychom i v mainstreamové (co do ní 

spadá?) literatuře našli ženské hrdinky, které nejsou pouze „neskonale“ (?) ctnostné či zrůdné.  

3/ Zajímalo by mne, zda autorka diplomové práce zjišťovala, jakou má Kateřina Tučková 

představu o feminismu – když tvrdí, že knihu napsala „z čistě feministického pohledu“ (s. 65) 

ráda bych se zeptala, co je podle Tučkové „čistě“ feministický pohled. Ale to je 

pravděpodobně hypotetická otázka, na kterou diplomantka nemusí zdát odpověď.    

Závěr: Předložená diplomová práce Bc. Lucie Holinkové Rozbor díla Žítkovské bohyně 

z genderového hlediska splňuje kritéria kladené na diplomové práce a proto ji doporučuji 

k obhajobě. Je to práce, která svým rozsahem a obsahem, množstvím nastudované a ústrojně 

využité literatury, aktuálností tematiky a samostatností autorky převyšuje standardní 

diplomové práce. Proto ji navrhuji klasifikovat známkou  v ý b o r  n ě (1).  

 

Ostrava 15. 1. 2015                                                             prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. 


