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Tématem bakalářské práce Jarmily Jelínkové je genderová analýza postav hry Elfriede 
Jelinek Klára S. v širším interpretačním kontextu feministické kritiky. Nejedná se tedy o úzce 
strukturálně pojatou literární analýzu textu, ale o jeho zasazení do vícerozměrného rámce 
z úhlu pohledu autobiografického i recepčního; recepčním kontextem zde míním interpretaci 
hry jako divadelní inscenace z hlediska režisérského a hereckého pojetí hlavních postav. 
Autobiografický kontext života Elfriede Jelinek zde není chápán v intencích tzv. tradiční 
literární vědy a autorského monopolu na vysvětlení vlastního díla, ale v souladu 
s kontextuálním pojetím interpretace feministické kritiky (cf. např. bell hooks či Jane 
Tompkins), která zdůrazňuje pozicionalitu autorského východiska, tj. aspekt lokace. 

Jako východisko teoretické analýzy si diplomandka zvolila tři zásadní texty – Pam 
Morris, Hélène Cixous a Luce Irigaray, okrajově čerpala z textů Elaine Showalter (ed. Oates-
Indruchová) a G. C. Spivak (interview s Gunew). Pro orientaci v oboru genderových studií jí 
posloužila publikace Renzetti a Currana, Ženy, muži a společnost. Teoretické interpretační 
modely Morris, Cixous a Irigaray představuje ve třetí a čtvrté kapitole. Průběžně je pak 
aplikuje v textu na klasifikaci ženských postav. Hlavní pozornost věnuje především 
interpretaci mateřství, což je jedno z hlavních témat kritické pozornosti zejména u Irigaray. 
Text Morris zde představuje zásadní teoretický rámec, je ze zvolených textů nejobecnější a 
poskytuje základní charakteristiky východisek a nástrojů feministické literární kritiky. Texty 
Cixous a Irigaray byly zvoleny na základě konkrétního zaměření tematického. Mohlo by se 
zde namítnout, že obě autorky vstupují do literárně teoretického diskursu v návaznosti na 
mnohé předchozí autory a autorky, zejména na Jacquese Lacana, a do předchozích diskusí na 
poli psychoanalýzy; nemyslím však, že tento diskurs v celé jeho šíři je možné postihnout na 
úrovni bakalářské práce. 

Diplomandce se dle mého názoru podařilo na přiměřené úrovni úspěšně kombinovat 
interpretační analýzu klasifikace postav s analýzou jazyka textu  – zde rozebírá především 
figurativnost z hlediska metaforiky a symboliky, což jí umožnila její výborná znalost 
němčiny. Jazykovou připravenost diplomandky je třeba vyzdvihnout, teoretické a kritické 
texty (např. několik recenzí na text hry) bylo v německém a anglickém jazyce.  

Z hlediska vedoucí práce bych také chtěla ocenit velmi nadprůměrný a dlouhotrvající 
zájem diplomandky o zvolené téma, který se projevil i ve snaze doplnit si v co nejširší míře 
znalosti teoretické a metodologické (navštěvovala např. magisterské kurzy Gender a literatura 
a Stylistika, argumentace a akademické psaní). Po stylistické stránce ji snad místy nadšení pro 
téma zavedlo na okraj úskalí propojení diskursu akademického s diskursem hodnotícím, 
nikoli však dle mého názoru za toto úskalí. V zásadě je stylistická úroveň práce na 
odpovídající úrovni. Na použitou bibliografii je pečlivě a náležitě odkazováno. Autorka 
prokázala velmi dobrou schopnost pracovat s literaturou a aplikovat teoretické poznatky na 
praktickou analýzu. 

Celkově považuji bakalářskou diplomovou práci Jarmily Jelínkové za velmi 
nadprůměrnou, mé drobné připomínky nejsou zásadního charakteru. Vyslovuji se proto pro 
výborné hodnocení, navrhuji 43 bodů. 
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