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Současná švédská dramatická tvorba z pera ženských autorek: Sara Stridsberg 

Contemporary Swedish drama by female authors: Sara Stridsberg 

 

 

Bakalářská práce Terezy Sladkovské se zaměřuje na historické pozadí vzniku a formování 

takzvané feministické literatury z pera švédských autorek všeobecně a konkrétně na rozbor tří 

dramat Sary Stridsbergové, v současnosti nejúspěšnější prozaičky a dramatičky zabývající se 

feministickou tematikou. Diplomantka vychází z historického kontextu doby a v první 

kapitole podává obšírný přehled literárního vývoje, počínaje projevy výrazné politizace 

švédské literatury v šedesátých letech minulého století, a hlavní pozornost v tomto rámci 

soustředí na svébytný a silný proud, na feministické drama. Zachycuje jeho vývoj a proměny 

za několik desetiletí až do současnosti a formuluje jeho výrazné rysy. V třetí, praktické části 

diplomantka na tomto základě rozebírá tři dramata Sary Stridsbergové vydaná roku 2012 pod 

souhrnným názvem Medealand och andra pjäser: Valerie Jean Solanas ska bli president i 

Amerika (Valerie Jean Solanas se stane prezidentkou Ameriky), Medealand (Médeina země), 

a Dissekering av ett snöfall (Pitvání sněhové přeháňky). 

Jako podklad k teoretické části, která usiluje o definici feministického umění a měla by 

propojovat historický přehled s vlastním rozborem dramat, diplomantka používá bohužel jen 

jedinou publikaci sekundární literatury. Tuto kapitolu, která je pro rozbor dramat zásadní, 

vnímám jako největší slabinu diplomové práce. Je neúměrně krátká, v podstatě samostatnou 

kapitolu ani netvoří, a teoretická část je tak vlastně zúžena do pětibodového seznamu 

Tiiny Rosenbergové, „kterým shrnuje několik centrálních aspektů feministického 

umění“. To ovšem netvoří dostatečný teoretický základ pro rozbor jednotlivých dramat. 

Samotný závěr se dělí na dvě logické části: charakteristiku jednotlivých her z hlediska 

výstavby dramatu, která ústí v konstatování, že čas i prostor jsou ve všech hrách potlačeny a 

každá hra je svým způsobem monodramatem soustředěným na hlavní ženskou hrdinku. Tím si 



diplomantka připravila pole pro úvahu nad zařazením díla Sary Stridsbergové k feministické 

literatuře.  

 

Závěrem mohu konstatovat, že práce Terezy Sladkovské s výše uvedenou výhradou je velmi 

solidně zpracovaná, napsaná pěkným, kultivovaným jazykem a rozhodně splňuje nároky 

kladené na bakalářskou práci. Doručuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře až 

výborně podle výsledku obhajoby. 
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