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Diplomová práce Bc. Marie Jankovské splňuje formální i obsahové náležitosti. Její rozsah 

činí 103 stran (vč. bibliografie) a lze jej považovat za dostatečný a zcela odpovídající formátu 

absolventské práce. Diplomová práce je napsána v nizozemštině.  

 

Práce obsahuje všechny nezbytné součásti (abstrakty v nizozemštině, češtině  

a angličtině a klíčová slova, obsah, úvod do problematiky, teoretickou a analytickou část, 

závěr a bibliografii). Diplomantka dbala na formální náležitosti práce - kapitoly jsou řádně 

číslovány a autorka správně cituje odborné zdroje. Cíle práce jsou zahrnuty v teoretické části, 

v úvodu do problematiky. Je možné namítnout, že by si zasloužily samostatnou, číslovanou  

kapitolu, kterou by čtenář našel v obsahu. 

Co se týká typografické stránky, mám výhrady k nedůslednému užívání kurzívy a uvozovek  

u pojmů či výrazů, kterými se autorka zabývá (např. při definici pojmů „langue“ a „parole“, 

vše bez uvozovek či kurzívy na str. 33), jindy však autorka kurzívu či uvozovky v obdobných 

případech používá.   

 

Námitky mám dále k jazykové stránce diplomové práce. Autorka sice disponuje rozsáhlou 

slovní zásobou a vyjadřuje se na dobré úrovni, práce však obsahuje jazykové chyby, které 

působí rušivě a trochu „sráží“ jinak dobře napsaný text. Zmíním chyby, které se opakují 

nejčastěji a mohly být pomocí revize snadno odstraněny. Jedná se o chybný slovosled při 

užívání nizozemského výrazu „er“ a předložek (např. „Ik wil nu niet ingaan erop“ na str. 11; 

„maar tegen die kan men zich ook verzetten“ na str. 33, „mensen spraken niet slechts erover“ 

na str. 35 ) a obecně problémy se slovosledem a místy s užíváním čárek. Problematické je i 

přivlastňování (např. „Freud’s theorie“ na str. 29, „Baršas verdeling“  na str. 30 nebo 

„Foucault’s revolutionaire werk“ na str. 33). Autorka by měla při psaní dále ověřovat členy u 

substantiv a následně jim popř. přizpůsobit tvary přídavných jmen (např. „het bepalende 

factor“ na str. 29, „dit context“ na str. 38, „dit vorm van empirische onderzoek“ na str. 43). 

Chybné bývá i užití přivlastňovacích zájmen, jejichž tvar souvisí s rodem substantiv (např. 

„de feministische literatuurkritiek vestigt zijn aandacht“ na str. 14, „de hele architectuur van 

middelbare scholen, zijn interne organisatie“ na str. 36 nebo „de sekse, verwijzend naar zijn 

eigen natuurlijkheid“ na str. 41). 

  

Po obsahové stránce považuji diplomovou práci za velmi zdařilou. Autorka si vybrala 

modernistický román Eva nizozemské spisovatelky Carry van Bruggenové a analyzuje 

konstrukci genderu ve vztahu k individuálnímu subjektu, v tomto případě se jedná o hlavní 

postavu Evy. Diplomantka se zabývá otázkou, jakým způsobem tento konstrukt ovlivňuje 

hlavní hrdinku, především pak její psychický vývoj a životní rozhodnutí. V teoretické části 

jsou jasně definovány cíle práce a přesně formulovány otázky a podotázky, na které 

diplomantka bude hledat odpověď. Autorka následně přesvědčivě popisuje, v čem bude její 

výzkum přínosný pro genderová studia.  

 

Odpovědi na otázky nachází pomocí poststrukturální diskurzivní analýzy a techniky 

dekonstruktivního čtení. K tomuto způsobu analýzy pisatelku inspirovalo dílo Variace na 

gender. Poststrukturalismus, diskurzivní analýza a genderová identita (2009) autorky 

Kateřiny Zábrodské, Ph.D., ve kterém Zábrodská aplikuje poststrukturální, postmoderní  



a diskurzivní teorie genderové identity uplatňující se na poli feministické teorie, sociální 

psychologie a lingvistiky. Obě autorky vycházejí při analýze mj. z teorií autorů Judith Butler 

a Michela Foucaulta.   

 

V teoretické části autorka mj. nastiňuje historii feministické literární kritiky a její souvislost 

s poststrukturalismem, zabývá se diskurzivní analýzou Michela Foucaulta a formami 

diskurzivní analýzy. Autorce se v teoretické části podařilo načrtnout obraz této komplexní 

problematiky a přesvědčit čtenáře o znalosti tématu, navíc čtivou formou. V textu dokázala 

provázat jména jako např. Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir, Jacques Derrida, 

Ferdinand de Saussure, Sigmund Freud ad. do smysluplného a uceleného rámce. Diplomantka 

čtenáře pozorně provází složitějšími pasážemi, problematiku systematicky vysvětluje a často 

parafrázuje, díky čemuž text působí srozumitelně.  

 

Námitku bych měla ohledně tvrzení, že třemi nejvýznamnějšími francouzskými feministkami 

jsou Hélène Cixous, Luce Irigaray a Julia Kristeva (str. 27). Autorka by měla vysvětlit, zda se 

jedná o její přesvědčení a toto tvrzení zdůvodnit, popř. uvést zdroj. 

 

V analytické části autorka rozebírá relevantní pasáže románu Eva, ve kterých se objevují 

stanoviska a přesvědčení související s konstruktem genderu. Diplomantka se především snaží 

odhalit, jak s jednotlivými diskurzy nakládá hlavní hrdinka Eva a jak se její postoj k těmto 

diskurzům v průběhu románu mění. Autorka aplikuje již zmíněnou Foucaultovu diskurzivní 

analýzu a techniku dekonstruktivního čtení na zmíněné pasáže, využívá však při analýze  

i závěry výzkumu nizozemské autorky Hannemieke Postmy. Autorka popisuje vývoj hlavní 

hrdinky a proces jejího sebepoznání, jelikož Eva se v průběhu románu snaží dekonstruovat 

dominantní diskurzy v tehdejší společnosti. Z analýzy je patrné, že si autorka osvojila 

moderní literární teorie a s lehkostí je aplikuje na text.  

 

Diplomantka se zaujetím prezentuje analýzu a dokazuje, že textu komplexně rozumí. Analýza 

působí logicky a přesvědčivě, k žádné z pasáží nemám výhrady. Dále oceňuji výběr a práci se 

sekundárními zdroji. 

 

Při obhajobě by autorka mohla odpovědět na následující (doplňující) otázky, vyplývající 

z teoretické a praktické části diplomové práce: 

 

1. V teoretické části diplomantka zmínila Mary Wollstonecraftovou a její kritiku děl autorů 

Edmunda Burkeho, Johna Miltona a Jeana-Jacqua Rousseaua, kteří vytvořili koncept „fiktivní 

ženskosti“ („fictieve vrouwelijkheid“), čímž se snažili bránit ženské emancipaci  

a podporovali tak umělý konstrukt genderu. Mohla by autorka objasnit, jakým způsobem toho 

autoři dosáhli resp. jaké použili strategie? (str. 20) 

 

2. Autorka v teoretické části přibližuje Foucaultovu teorii o diskurzu sexuality a prezentuje 

fakt, že ve společnosti se o sexualitě sice mlčelo, ale lidé byli současně nuceni se sexualitou 

neustále zabývat. S dětmi se o sexu mluvit nesmělo, ale na druhou stranu architektura 

středních škol, interní organizace a školní řád odhalily, že sex byl ve středobodu zájmu. 

Požádala bych autorku o vysvětlení tohoto tvrzení. (str. 36)  

 

3. Zajímalo by mě, jakou roli hraje v románu možná homosexualita bratra Evy, Davida. Eva 

v románu tvrdí, že se jeho orientací nikdy nezabývala, což i Davidově přítelkyni Heleně 

připadá zarážející. Má tento motiv v románu podle autorky práce nějaký hlubší význam?  

 

Závěrem bych ráda konstatovala, že diplomovou práci považuji za úspěšnou. Autorka 

zpracovala tvůrčím způsobem odborné téma na vysoké obsahové a metodologické úrovni, 

přičemž dle mého názoru nalezla odpověď na všechny otázky výzkumu. Diplomantka rozumí 

moderním literárním teoriím a je schopná do hloubky analyzovat text a interpretovat výsledky 

analýzy.  



 

Jedinou větší výhradu mám k již zmíněným jazykovým chybám, které měly být pomocí 

korektury rodilého mluvčího opraveny. Jelikož však oceňuji náročné téma, zajímavou 

teoretickou část a úspěšnou analýzu, hodnotím celkově práci Marie Jankovské pozitivně.  

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

 

Navrhované hodnocení: výborně.  

 

 

Mgr. Anna Phillips 

 

 

 

 

 

 


