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Jak již název práce napovídá, autorka ve své práci hodlá analyzovat literární text 
Elfride Jelinek Klára S.  v porovnání s její divadelní inscenací. Metodou je genderová analýza 
(Butler, Cixous, Irigary), také genderová analýza literatury (Morris). Limitem autorčina 
přístupu je to, že pracuje převážně s parafrázemi určitých autorů (Butler, Lacan, Freud), stejně 
tak i s jedinou knihou, která se týká literární teorie (Morris). Nemá  v úmyslu tvrdit, že práce 
postrádá metodu, pouze upozorňuji na to, že teoretické pole, na kterém se autorka pohybuje, 
je do jisté míry dáno parafrázemi, či jinak řečeno z „druhé ruky“. Kromě těchto omezení 
v teoretickém přístupu se autorka pohybuje ve vícero analytických rovinách: v úvodu 
rekapituluje život Jelinek, její dílo, dále představuje jednotlivé teze feministické literární 
kritiky, do výkladu zahrnuje i autorčino pojetí divadla, dále srovnává literární předlohu 
s inscenací, shrnuje jejich rozdíly, kromě toho také připojuje do přílohy rozhovor s režisérem 
Jařabem a dvěma hlavními protagonistkami (Hybnerová, Poláková). V takto široce pojatém 
rozvrhu bakalářské práce lze na jedné straně ocenit diplomantčinu snahu pojednat téma 
z mnoha perspektiv, stejně jako i práci, kterou autorka vykonala, na straně druhé je však takto 
pojaté téma omezením, které si vynucuje do jisté míry esejistický styl, který znemožňuje 
věnovat se byť dílčím problémům podrobněji. Není tedy zcela zřetelné, jaké teoretické pole je 
těžištěm práce, lapidárně řečeno, proč se ptát hereček, co si myslí o postavě, kterou hrají? 
Přísně vzato se o literární analýzu nejedná, neboť autorka ne zrovna pečlivě rozlišuje mezi 
tím, co je dílo, literární text, a životem či životními souvislostmi. Je pravdou že u Jelinek je 
tato hranice ne příliš zřetelná, přesto by však stálo za to, pokusit se tuto odlišnost (života a 
literatury) teoreticky ukotvit.  

Třebaže tedy diplomantka přehledně stanovuje cíl své práce a podle žánru 
bakalářského eseje v samém závěru odpovídá na položené otázky, přesto některé její 
výpovědi čtenáře znejišťují, zda-li jde o teoretickou práci, či o angažovanou esej. Např. na s. 
5 píše: „ani dnes není ženská umělecká tvorba ani žena sama rovnocenným partnerem muže a 
stále si hledá vlastní prostor, kde by se mohla svobodně projevit a nalézt svoji identitu.“ 
Konečně jsou známy úspěšné spisovatelky, a to i české literatury (např. Hůlová, Legátová). 
Autorka ve své práci do jisté míry prezentuje bipolární vidění světa, což by snad ani nevadilo, 
pokud by nešlo z části přičíst na vrub jistým opomenutím. Autorka pracuje s poněkud 
neproblematickým pojetím autorského subjektu, takto Jelinek ve svém díle jisté postoje 
jednoduše zobrazuje (s. 7). Autorka tedy do jisté míry stanovuje vzhledem k genderovým 
stereotypům diagnózu fiktivního světa, ve hře se vyskytnou postavy, které se vždy nějak 
potýkají s genderovými  postoji, buď se vůči nim vymezují, zůstávají ve vzdorném postoji, 
nebo přebírají roli, která je jim přidělena v patriarchálním diskursu. Hlavní hrdinka je pro ni 
nejsilnější postava, která reflektuje „mužský“ svět, dominantní diskurs, ale třebaže vůči němu 
revoltuje, nenabízí žádné východisko.  

Charakterizovat text (Milovnice), že je napsán se „záměrným chladem a až cynickým 
autorským odstupem, je jakýmsi exemplárním protokolem o bezvýchodnosti ženského osudu“ 
(s. 15), sice svědčí o autorčině esejistické zdatnosti, ale nikoli o literárně teoretické znalosti, 
k tomu by bylo zapotřebí vyznačit pozici vypravěče, narativní situaci, v onom „záměrném“ 
chladu můžeme opět vidět neproblematickou představu o vztahu autora a díla, Jelinek pak 
něco jednoduše napíše záměrně chladně. Na s. 49 píše, že „Skrze ostatní ženské postavy 
upozorňuje autorka…“ „Skrze Kláru bojuje Jelinek za uznání žen…“ Ve chvíli, kdy si 
diplomantka stanoví autorský záměr, značně si usnadňuje interpretaci, Jelinek se pro ní stává 
románovou postavou, která bojuje za osvobození žen.  



Proč v teoretické práci klást otázku štěstí? Jedná se o teorii, nebo o umění žít? „Je 
velmi obtížné říci, zda byla Klára ve svém manželství šťastná.“ (s. 72) Klára není člověk, ale 
postava hry či literárního textu Klára S., pokud si autorka klade otázku po štěstí, vypovídá to 
o naivním (ve smyslu nereflektovaným, teoreticky nezatíženým) přístupu k literárnímu textu, 
či k divadelní hře.  

Na s. 21 píše, že „na ženy je stále nazíráno jinýma očima a jsou měřeny jiným 
měřítkem. Ženy i dnes hledají místo  nezatížené normativním řádem patriarchální 
společnosti.“ Zřejmě jiné oči značí normativní řád patriarchální společnosti – jde autorce tedy 
o nějakou revoltu, nebo o analýzu literárního textu? Jinýma očima než jakýma? Autorka 
pracuje s metaforou očí, či pohledu, s jakou?  

„Pokud dojde o splynutí spisovatelky s tím, co píše, dojde k odstranění rozdílu mezi 
subjektem a objektem – mezi ženou spisovatelkou a ženou, o které se píše, a také mezi ženou 
čtenářkou a ženou, o které se čte.“ s. 24 To lze? Autorka používá metaforický slovník, revolta 
spočívá tedy v tom, že rezignujeme na základní odlišnosti mezi subjektem a objektem, 
spisovatelkou a románem? Proč pak interpretovat literární text, pokud přehlídneme základní 
momenty, které se podílejí na jeho tvorbě a významu. Není-li třeba odlišovat mezi 
spisovatelkou a románem, autorem, vypravěčem a postavou, není možné vést teoretický 
diskurs.  

„Mužské psaní pokládá za falocentrické … Pouze básníci, kteří psali za každou cenu 
v rozporu s tradicí, kteří dokázali milovat lásku, se přibližují k écriture féminine.“ (s. 28) Sice 
se zde jedná o autorčinu rekapituluci, ale jelikož se vůči tomu nevymezuje, ani rekapitulaci 
nijak nekomentuje, lze tezi považovat i za její stanovisko. Nezaznívá tu poněkud romantická 
představa o cituplných básnících, kteří dokáží milovat lásku? Pokud jde o revoltu vůči 
stávajícímu literárnímu kánonu, pak ta není omezena pouze na básnictví, ale lze ji nalézt i 
v dějinách literatury. Proč dávat básníkům přednost před romanopisci?  

Vzhledem k charakteru práce a k dílčím výtkám hodnotím práci velmi dobře 38 body.  
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