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Bc. Hana Mazancová: Genderová analýza knihy Němci od Jakuby Katalpy se zaměřením 

na koncepty mateřství a rodičovství 

 

Předložená diplomová práce si klade za cíl provést genderovou analýzu Katalpina románu 

Němci (2012), přičemž se zaměřuje na koncepty mateřství, otcovství a rodičovství tak, jak 

jsou v románu tematizované. Tuto tematizaci chce podrobit tzv. vzdornému čtení (Fetterley, 

1978 – resisting reading), kterým doufá čelit genderové stereotypizaci v patriarchálním 

společenském řádu, který je ve světě románu jako obrazu světa přítomen – ale také 

problematizován. 

 

Ve své první polovině se práce soustředí na vymezení pojmů, tak jak je hodlá používat: 

gender jako sociální (kulturní) konstrukt, genderové normy (očekávání), stereotypy – myslím, 

že v případě těchto základních pojmů již dnes není nutné vysvětlování, ale stačilo by odkázání 

na teorie, na nichž práce staví. Dále a hlavně vymezuje koncept mateřství z pohledu 

esencialistického (biologického) a konstruktivistického, otcovství, rodičovství. Je 

obdivuhodné, kolik především sociologické odborné literatury z oblasti genderových studií 

diplomantka nastudovala, přesto první část práce působí poněkud teoreticky přesyceně, 

prospěla by jí relevantní selekce více svázaná s psychologií románového světa Němců. Ne 

vždy s e v této části práce pracuje s teoretickými koncepty, které románovému dění 

odpovídají, např. s. 10-11, d. i s. 57, hledání genderových důvodů, proč se vypravěčka pouští 

do hledání biologické babičky: její citovou závislost na širší rodině či prioritní pečování o 

vztahy v rodině román nijak nepotvrzuje. Namítám, že důvody vyplývající z genderových 

norem či stereotypů by stálo za to průběžně spojovat či konfrontovat s důvody vyplývajícími 

z kompozice a psychologické motivace v románovém světě Němců. Nabízí se vysvětlení, že 

vypravěčka se pravděpodobně až v momentě otcovy smrti odhodlává rozklíčovat jeho 

nenávist vůči biologické matce a své korespondenční babičce, protože za jeho života mu tímto 

způsobem nedokázala oponovat.  

 

Nenávist vypravěččina otce Konráda vůči biologické matce, která ho podle něj opustila, nelze 

podle mého názoru vyvozovat pouze z jeho genderově biologického přesvědčení o mateřství 

(které se ovšem v diplomantčině interpretaci, rozvíjené v celé práci, málo přijatelně 

kombinuje s jeho bezproblémovým, pozitivním přijímáním sociálního, konstruovaného 

mateřství). Na s. 20 odkazuje diplomantka k Bourdiemu a jeho charakteristice patriarchátu – 

jeho institucionalizovanou pohlavní hierarchizaci vidí B. udržovanou a posilovanou 

institucemi jako rodina, škola, církev – v případě románového světa Němců je pak nutné dodat 

i národ a vládnoucí politická ideologie (přijímaná jeho náhradní rodinou). Autorka práce se na 

základě prohlášení autorky románu (s. 8) rozhodla nechápat román jako historický – takové 

rozhodnutí by ovšem spíš mělo plynout, z toho, na co ukazuje sám román: pro geografii ztráty 

(kterou autorka románu původně zamýšlela jako titul) jsou historické, národně politické 

okolnosti konce války velmi podstatné, formují postoje náhradních rodičů i Konráda 

samotného. Je velmi dobře, že v druhé části práce – která je již mnohem hlubším, vlastním 

rozborem motivů mateřství, otcovství a rodičovství v románu za pomoci některých uvedených 

teoretických konceptů v části první – se tato národně politická averze Konráda vůči 

biologické matce již objevuje (objevuje se i související, velmi zajímavá úvaha o důvodech, 

proč jeho matka přestala posílat balíčky se sladkostmi, s. 78); měla však být uvažována 

průběžně a možná, že mělo být zváženo, zda snad není silnějším motivem jeho nenávisti než 

posedlost biologickým hodnocením mateřství? Historicko-politicko-národní kontext je také 

důležitým faktorem „zmizelého“ otce Fuchse, jeho existenciální krize a jeho sebevraždy 



(ačkoli diplomantka o tomto motivu uvažuje jen z hlediska primární důležitosti rodičovství 

coby mateřství). V podobné existenciální krizi byla i rovněž zmizelá matka Konráda, Klára – 

ta však přežila a dávala o sobě vědět z Německa… Nemůže toto být důležitým důvodem oné 

nenávisti?    

 

Dostávám se takto k poslednímu bodu posudku – „zmizelý“ otec Fuchs není románovou 

narací uvažován; matka vypravěčky a manželka Konráda rovněž ne – tyto (a jiné) vypuštěné 

motivy; „povrchní popis“ Kláry či jejího chování a pocitů (jež autorka práce zmiňuje na s. 

73); její „misreprezentace“, způsobující, že absentuje její verze příběhu, měly být posuzovány 

nejen z hlediska možných motivací genderovými stereotypy, ale především z hlediska narace 

románu a významů, které právě narace vytváří. A to i přesto, že práce deklaruje sociologické 

zaměření. Co když narace románu záměrně pracuje s nedořečeností? S misreprezentací? Co 

když rolí vypravěčky není jen ilustrovat jistým způsobem reformovaný model mateřství, ale 

především stát se objevitelkou dvou mateřských a rodičovských pravd, nebo právě jen jejich 

už nezrekonstruovatelných útržků? Mateřské pravdy Kláry a rodičovské pravdy Mahlerových, 

které se dostaly navzájem do konfliktu a které jsou obě těžko obhajitelné? Nemůže být 

nejednoznačnost mateřství hlavním významem románového obrazu Němců? 

 

Otázky v předchozím odstavci pokládám k diskusi při obhajobě. Práci doporučuji k obhajobě 

a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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