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Bc. Lucie Holinková si ke své analýze vybrala román mladé české spisovatelky, který po 

zásluze vzbudil velkou pozornost čtenářskou i odbornou. Hlavními postavami jsou ženy-

léčitelky – též rádkyně, možná věštkyně, zkrátka „bohyně“, stojící na pokraji skutečnosti a 

mýtů. Látka se k feministické analýze přímo nabízí, volbu tématu tedy považuji za velmi 

šťastnou. 

Práce po formální stránce splňuje požadavky na diplomové práce kladené, pokud jde o rozsah 

a strukturu. Ke struktuře bych jen uvedla, že by mohla být proporčně vyváženější, poněvadž 

teoretická část je delší než vlastní analýza. Tím nemá být řečeno, že by v teorii bylo něco 

výrazně nadbytečného, naopak tuto část považuji za velmi kvalitně zpracovanou. Hlavní 

koncepty, jimž zde věnuje pozornost, je ženské psaní, genderové archetypy a zkušenost, 

především z hlediska její genderovanosti. K této části nemám zásadnějších připomínek.  

Pokud jde o vlastní analýzu, v průběhu práce na textu se výrazně posunula od původní 

popisnosti a získala na interpretační hloubce. Jádrem je analýza postav příběhu; názvy 

jednotlivých kapitol, které nesou jména těchto postav, však mohly být formulovány ne pouze 

takto (tj. popisně), už názvy by mohly odkazovat k významovému a interpretačnímu vyznění 

z hlediska toho, co jednotlivé postavy reprezentují. To je myslím zdařile představeno 

v kapitole 4.1.4., Bohyně/čarodějnice a motiv kletby, a tento název (jako jediný) je také 

nositelem významu. Tomuto aspektu je věnována zasloužená pozornost v kontextu 

archetypálním i mytologickém – což je optika, k níž má autorka velmi blízko a kterou má 

zjevně dobře promyšlenou. V této souvislosti dle mého názoru také trefně identifikuje 

esencializující prvky archetypální feministické kritiky, jak jsou v románu obsaženy, i když je 

si vědoma jejich úskalí. Dále věnuje pozornost i historickému kontextu příběhu, což je velmi 

na místě a což reflektuje i autorský plán. Za zásadní zde považuji analýzu mocenských 

vztahů, zejména pokud jde o hlavní zápornou postavu zprvu outsidera, později oportunisty a 

fízla-násilníka Švance, který je klasickým literárním archetypem zloducha. Navíc zůstává 

nepotrestán, což přímo implikuje i sociálně-kritické vyznění příběhu. Zde mohla být analýza 

hlubší, ve srovnání s výbornou konceptualizací archetypu čarodějnictví ji shledávám přece jen 

plošší. 

Práce se zpočátku potýkala s několika problémy: jedním z nich bylo nadbytečné opakování 

některých charakteristik, což autorka z větší části (ale ne zcela důsledně) opravila. Další bylo 

udržení si potřebného odstupu od postav a děje příběhu, který jako by se v diplomantčině 

diskursu občas stával „skutečností“; toto platí i o zkušenostech autorky románu Tučkové, jež 

diplomantka reprodukuje na základě publikovaných rozhovorů, ale kde dle mého názoru 



poněkud příliš přímočaře napojuje tyto osobní zkušenosti autorky příběhu na postavy a děj 

románu (např. pokud jde o Doru a Jakoubka a jejich vztah k otci). 

Po stránce jazykově-stylistické a technické sice diplomová práce prošla procesem výrazného 

zlepšování, nicméně překlepy i drobnější stylistické neobratnosti v textu zůstaly. 

V rámci diplomního semináře pracovala Bc. Lucie Holinková velmi solidně, odevzdávala 

k připomínkování průběžně nové a nové verze, pečlivě je konzultovala a mé náměty jako 

školitelky se snažila poctivě zapracovávat. V průběhu těchto revizí prošel text velmi 

pozitivním vývojem. Ačkoliv bych tedy samotný výsledek hodnotila patrně mezi jedničkou a 

dvojkou, vzhledem k autorčině poctivému přístupu a výraznému zlepšení bych se nebránila 

hodnocení výborně, pokud jej diplomantka u obhajoby potvrdí. 

 

V Praze, 16.1.2015 

 


