
Posudek vedoucí na diplomovou práci Hany Mazancové 
„Genderová analýza knihy Němci od Jakuby Katalpy se zaměřením na koncepty mateřství a rodičovství“ 
Navzdory optimismu Jana Matonohy, jenž vyjádřil v časopise Česká literatura 1/2010, že úspěšně mizí tzv. bílá české literární vědy právě s ohledem na rozvíjející se genderovou analýzu a feministické metodologie, diplomová práce Hany Mazancové věnovaná konceptům rodičovství, respektive mateřství v románu Jakuby Katalpy Němci je dokladem toho, nakolik je obtížné se při závěrečné magisterské práci pustit do genderové analýzy současné české (nejen) ženské literární tvorby. S ohledem na chybějící (či teprve se rodící) genealogii kritického feministického čtení nejnovější literatury, tak s ohledem na absenci či jen velmi malý počet genderově relevantních literárně-vědných analýz děl současných českých tvůrců/tvůrkyň se diplomantka se svým tématem nevyhnutelně vydala do neprobádaných vod; je však v této souvislosti škoda, že z diplomové práce vypadla zmínka o snad zatím jediné genderově informované analýze Katalpina románu Je hlína k snědku z pera Evy Kalivodové in Matonoha, Jan, ed. Česká literatura v perspektivách genderu, 2010. Diplomová práce je nicméně dle mého názoru jak svým tématem, tak způsobem zpracování originální a neotřelá, konzistentně poukazuje na proměny reprezentací rodičovství napříč dějinami v románu i mimo něj, jakož i na historickou a kulturní konstruovanost nejen mateřství, ale též rodinných a sourozeneckých vztahů.  
Mazancová čte román prostřednictvím fetterleyovského vzdorného čtení a koncepty rodičovství (biologického i sociálního, zde hlavně filosoficky dle S. Ruddick, a s využitím sociologického výzkumu H. Haškové) používá jako čtecí mřížku pro genderově senzitivní interpretaci jednání literárních postav a rozbor jejich zobrazení v díle. Práce je tedy výsostně interdisciplinární, pohybuje se na pomezí literárně-vědného rozboru, sociologické studie, kulturních studií reprezentací a genderových studií, což oceňuji. Mám dále za to, že kompetentní práce s genderem jako analytickou kategorií umožňuje Mazancové předložit kontraintuitivní a místy až znepokojující výklad románu, jenž se vzpírá zavedené (nereflektovaně androcentrické a heteronormativní a potažmo též nacionálně-šovinistické) optice. Zde mám na mysli zejména tematizaci vypravěččina nerozpoznání Gertrudy coby lesby, latentní, leč implikovanou fobii z gay/lesbických svazků potažmo rodin, kdy román dle Mazancové nabízí možnost lesbismus traktovat jako formu generačního trestu za selhání v mateřské roli. Za povšimnutí stojí též i nastínění problematiky národního přináležení, jako možné explikační kategorie; tuto bych však navrhovala ještě rozvést u obhajoby. 
 Vedle komplexních rozborů různých podob rodičovství, jež tento koncept v románu nabývá, si diplomantka všímá i vzájemně se konstituujícího vztahu mezi mateřstvím a otcovstvím a jejich kontrastně odlišných dopadů nejen na životy Katalpiných ženských a mužských postav, ale především na způsoby vyznění či interpretace těchto postav jako tzv. správných či dobrých otců a matek v kontextu celého románu. Za neméně zdařilé považuji analytické úvahy nad mis/reprezentací Konrádovy matky skrze způsoby vypovídání druhých a nad její fyzickou nepřítomností prostředkovanou zasílanými balíčky, jakož i nad její i subjektovou absencí způsobenou „umlčením“ Alzheimerovou chorobou.  Soudím, že v těchto pasážích Hana Mazancová demonstruje své analytické kvality. 



Diplomantka dle mého mínění velmi zdařile propojuje teorii s analýzou, text práce proto tvoří sourodý celek, z něhož jasně vyplývá zevrubně podložená argumentační linie. Práci by nicméně slušelo méně opakování (především některých scén z děje knihy) či originálnější formulování již řečeného. Po formální stránce lze konstatovat, že práce je perfektně proodkazovaná a takřka prostá překlepů, pracuje (až na mou výtku v úvodu) s množstvím relevantních zdrojů – tam, kde existují či jsou dostupné, a rozhodně splňuje nároky kladené na závěrečnou magisterskou práci.  Jako vedoucí práce bych na tomto místě též chtěla ocenit diplomantčino nasazení i osobní angažovanost; práce se nerodila vůbec snadno a studentka v průběhu diplomního semináře vlastně rozsahem sepsala diplomové práce dvě a škrtání bylo nezřídka bolestivé a jistě by i nyní bylo možné místy krátit. Myslím však, že následné vymezení cílů diplomantce nakonec usnadnilo žádoucí ponor do problematiky a umožnilo jí lépe ukázat vlastní analytický potenciál. 
Práci s ohledem na výše řečené doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou 
výborně. 
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