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Posudek diplomové práce Mgr. Marie Hamšíkové, Queer čtení Hermafrodita: Diskurzy 
intersexuality v románu Jeffreyho Eugenidese  
 
Práce Mgr. Marie Hamšíkové je—dlužno říci hned na úvod—výbornou, pečlivě zpracovanou, 
čtivě a poutavě (i když velmi úsporně) napsanou a tematicky i teoreticky neotřelou studií, jejíž 
význam překračuje diskuzi jednoho konkrétního literárního díla (a jeho—kulturního—
překladu). Marie Hamšíková se soustředí na román, který v anglo-saském prostředí vzbudil 
velkou pozornost právě na poli genderových a queer studií, přičemž většina recenzí a kritik se 
soustředila na zdánlivá heterornomativní východiska a limity ve vykreslení hlavní postavy 
Callie a její* proměny v Calla. Za velký přínos práce proto považuji autorčinu snahu 
problematizovat tyto, jak sama ukazuje, někdy příliš rigidní kritiky, které jednak nedoceňují 
charakter literárního textu a jeho polysémantický charakter a zároveň ustavují nové normativy. 
Namísto toho se autorka ptá, zda je možné číst román Middlesex (přidržuji se zde originálního 
názvu) jako „queer text“, resp. zda a jak je jej možno podrobit queer čtení, do jaké míry sám 
text k tomuto čtení vybízí, nabízí se mu. „Na rozdíl od řady kritických reflexích se nebudu 
vyjadřovat primárně k tomu, jaký román je či není, ale pokusím se na místo kategorického hodnocení 
poukázat na místa, kde je možné identifikovat queer potenciál či přímo queer pleasure.“ (str. 20) 
 
Důvody směřování svého rozhodnutí a linie argumentu autorka objasňuje následovně:  

„Předmětem kritiky je pak zejména deskriptivistický přístup k identitě, která je posuzována 
normativně zvnějšku dle pohlavního ustrojení a sexuální preference. Dle mého názoru je ale 
analogicky (homo)normativní a deskriptivní označit Callie před konfrontací s její diagnózou za 
lesbu pouze na základě nezpochybněné ženské identity a pohlaví sexuální partnerky. Postidentitní 
(ne)ideologii proto vnímám jako přínosnou queer strategii a ve své analýze zároveň poukážu na 
místy až groteskní a v každém případě subverzivní performativitu jakékoli identity, ať už ženské-
lesbické, intersexuální či mužské patriarchální. Tvrdím, že ostentativní snaha Callie i Cala naplnit 
očekávané standardy daného genderu může být čtena jako zpochybnění představy skutečného či 
pravého pohlaví a odhalení konstrukce intersexuální nenormality jako fiktivní.“ (str. 21) 

 
Za velmi cenné—i vzhledem k českému kontextu gender a queer studií—považuji vznesení 
tématu intersexuality a konkrétně způsob autorčina nahlížení na intersexuální subjektovou 
pozici (spíše nežli identitu) jakožto „jeden z klíčových konceptů myšlení o těle, identitě a sexualitě 
vůbec, když její teoretizování balancuje na hraně esencialismu a konstruktivismu a zásadním způsobem 
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zpochybňuje genderově dimorfní a heteronormativní vnímání světa.” (str. 9). I v rámci interpretace 
románu se autorka zdržuje paradigmatu identity, když upozorňuje na to, že připsat hlavní 
postavě jednoznačnou intersexuální (či homo- a posléze heterosexuální) identitu by znamenalo 
přepsat a zneviditelnit všechny ostatní komplikované a v čase proměnlivé subjektové pozice. 
Autorka nahlíží tak na vyjednávání s diskurzy intersexuality jako vnucenou povinnost obsadit 
„jednu z předepsaných diskurzivních pozic“ a zároveň pozici, která hlavní postavě dovoluje 
dosáhnout (jakkoliv prekérní) srozumitelnosti a inteligibility.  
 
Struktura celé  práce vypovídá o propracovanosti celku; práce není rozdělena do obligátní 
“teoretické” a “analytické” části a práce s teoretickou literaturou je velmi účelně provázána s 
interpretativní diskuzí textu. Pro zasazení do českého kontextu je důležitá kapitola, ve které 
autorka diskutuje politiku překladu a poukazuje v ní na genderovanost voleb českého 
překladatele, a v obecnějším dosahu i na hegemonní sílu genderově normativní lingvistiky.  
 
Diplomandka pracovala velmi samostatně a to od počáteční idee po její naplnění 
v předkládané práci. Jelikož diskuze nad drafty práce byly i pro mne velmi podnětné a 
zajímavé, dovolím si zde navázat na některá témata, která jsme společně probíraly, která 
autorka v práci reflektuje, a ve kterých přesto zde vidím prostor k dalšímu promýšlení a 
rozpracování. Nicméně tyto otázky nejsou myšleny jako kritika, ale opět a pouze jako nabídka 
k dialogu: Poslední kapitola, „Epistemologie krokusu...“, která je velmi důležitá proto, že 
otevírá témata rozkoše (queer pleasure), vtěleného prožitku a radosti, tj. témata veskrze 
upozaďovaná právě v exoertních i kulturních narativech intersexuality, je uvozena diskuzí 
konceptu monstra a monstrozity: queer monstrum zde stojí v těsné blízkosti konceptuálních 
polí monster studies a disability studies, obě pole k jinakosti a mostrozitě přistupují z jiných a 
přesto blízkých perspektiv. Jaké souvislosti zde autorka vidí mezi žánry románu, eposu a 
imaginacemi monstra? Jakou funkci hraje monstrózní materialita ve vztahu k historickému 
momentu, ve kterém je román napsán a momentům, které reflektuje? Dále, jakým způsobem 
román dovoluje (a činí tak skutečně?) zachovat, udržet materialitu monstra (a jeho* 
epistemologickou funkci) i v momentech (zdánlivě) jasnější genderové performativity Calla 
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v jeho berlínském „období“?  A jak je možné v interpretaci pracovat s analytickým aparátem 
tzv. whiteness studies? Poslední otázka reaguje na autorčinu diskuzi etnizaci/rasové optiky 
románu (str. 35-6) A nakonec, bych autorku prosila o to, aby vztáhla román Middlesex, a 
konceptuální rámce, které k jeho analýze autorka využívá k českému 
kulturnímu/diskurzivnímu kontextu.    
 
Souhrnem, jedná se o výbornou práci, ve které autorka prokazuje velké nadání pracovat 
s komplexním teoretickým aparátem i tento aparát účelně, inovativně a samostatně využít ke 
kladení analytických otázek, které slibují přinést nové poznatky. S radostí práci doporučuji 
k obhajobě s hodnocením „výborně“. Zároveň se domnívám, že text by bylo přínosné 
přepracovat v samostatnou časopiseckou studii.  
 
 
Kateřina Kolářová 
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