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Gender Aspects in the Novel Eva by Carry van Bruggen 

Vedoucí práce:  Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. 
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Diplomová práce Marie Jankovské splňuje formální i obsahové náležitosti; v práci 

nechybí žádná z nezbytných součástí. Rozsahem 88 normostran souvislého textu (bez Obsahu 

a Bibliografie) bohatě splňuje požadavky na diplomovou práci. Jazykem práce je 

nizozemština. 

Po formální stránce nemám žádné významné připomínky. Práce obsahuje všechny 

nezbytné kapitoly včetně abstraktu v nizozemštině, češtině a angličtině, obsahu, úvodu, 

teoretické části, praktické části, závěru a bibliografie. Studentka si výborně osvojila formální 

zvyklosti při psaní odborných prací (dělení a číslování kapitol a podkapitol, vyznačování 

odkazů a citací, poznámkový aparát, bibliografie). Typograficky je práce na dobré úrovni, 

studentka důsledně používá prostředky pro citování či kurzívu pro vyznačování názvů děl. Jen 

názvy kapitol románu Eva by bylo lepší uvádět v uvozovkách, nikoli kurzívou (viz 3.3.1. až 

3.3.8.), aby se právě typem písma vyznačil rozdíl mezi celým dílem a jeho částí, jak je v 

nizozemských odborných pracích zvykem. 

Po jazykové stránce je práce rovněž na dobré úrovni. Slovní zásoba a stylistika 

dokazují, že Marie Jankovská dokáže v nizozemštině myslet i zdatně formulovat. Počet 

jazykových chyb není vysoký, byť by se jim důkladnějším pročtením dalo předejít. Vedle 

sporadických překlepů (např. „inleiding“ místo „indeling“ na str. 11, „conservation“ místo 

„conversation“ na str. 10) se občas vyskytnou jazykové chyby způsobené vlivem jiných 

jazyků (např. „ik wil me terugkeren tot“ na str. 22, „aan de andere hand“ na str. 31). Poměrně 

snadno se dalo předejít chybám spjatým s gramatickým rodem substantiv (např. „dit context“ 
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na str. 38, 39; „de uitgangspunt“ na str. 73). Globálně vzato jsou nejrušivější občas se 

vyskytující chyby syntaktického rázu (např. „Voor ik ga het boek echter analyseren, is het 

(...)“, str. 32) nebo v použití zvratných zájmen u sloves, která je vyžadují (např. „je moet zich 

weerhouden“ na str. 73; v jiných případech zvratné zájmeno zcela chybí). 

Diplomantka si zvolila téma, které kombinuje nizozemskou literaturu a poznatky z 

jiných disciplín. Při jeho zpracování tak mohla zúročit doposud nabyté jazykové schopnosti a 

znalosti z oboru literární vědy, psychologie a feminismu. Jejím hlavním cílem bylo 

analyzovat román Eva (1927) nizozemské autorky židovského původu Carry van Bruggenové, 

a to prizmatem poststrukturalistické feministické analýzy diskurzu, přičemž se zaměřila na 

aspekty genderu v tomto modernistickém románu, jenž je svým významem pro vývoj 

nizozemské literatury srovnatelný s vrcholnými romány Virginie Woolfové. 

V úvodní části zvláště oceňuji, že pisatelka jasně definuje cíle své práce a velmi přesně 

formuluje otázky, na které bude odpovídat. Vedle základní výzkumné otázky „jakou roli hraje 

pro hlavní postavu románu Eva konstrukt genderu“ se bude věnovat i dvěma dílčím otázkám. 

Její výzkum proběhne ve dvou fázích: v teoretické části představí poznatky převzaté z 

odborné literatury (zejména Barša 2002, Baxterová 2008, Butlerová 2003, Foucault 1980, 

Oates-Indruchová 1998, 2007, Zábrodská 2009) a svou metodu výzkumu, posléze představí 

román Eva a v praktické části se bude věnovat detailnímu rozboru podle zvolené metody: 

poststrukturální feministické literární kritiky a diskurzivní analýzy zaměřené na genderovou 

identitu. 

 Je až s podivem, že, jak diplomantka uvádí, toto stěžejní dílo nizozemské ženské 

literatury dosud nebylo podobné analýze podrobeno. V teoretické části je zřejmé, že se 

studentka dobře seznámila s relevantní literaturou z oboru gender studies; obecný rámec z 

literární teorie (naratologie) bere již jako samozřejmou znalost a není potřeba se jí 

dopodrobna věnovat. V teoretické části rovněž neustále zdůvodňuje výběr své metody, 

přičemž stručně seznamuje i s metodami příbuznými. Vzhledem k tomu, že se zabývá tzv. 

genderovými aspekty, kombinuje vhodně různé přístupy z poststrukturalistického období: 

feministickou kritiku (Butlerová), dekonstrukci (Derrida), diskurzivní analýzu (Foucault, 

Baxterová).  
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V praktické části postupuje důsledně kapitolu za kapitolou a své vlastní poznatky 

ilustruje a prokazuje četnými příklady z textu. Její schopnost samostatné analýzy a dedukce je 

na nadstandardní úrovni, rozbor se ubírá logicky od jednotlivých drobných prvků ke 

kompaktním závěrům. Velmi pozitivně také hodnotím shrnutí výsledků rozboru (3.4.) a dále 

velmi jasně strukturovaný závěr, který je ještě rozdělen na odpovědi k jednotlivým 

výzkumným otázkám položeným v úvodu práce. Marie Jankovská díky bedlivému čtení a 

bezvadnému uchopení zvolené metodologie dochází k závěrům, se kterými je sotva možné 

polemizovat. 

Protože práce celkově splňuje vytčené cíle, zmíním jen několik doplňujících aspektů, o 

kterých by studentka mohla pohovořit u obhajoby. 

1. Studentka jako svou motivaci mimo jiné uvádí, že román doposud v žádné odborné 

studii nebyl podroben genderové analýze, ač si o to dílo tohoto vyznění přímo 

„říká“. Jak si vysvětluje absenci takových studií i v době, kdy je feministická kritika 

již zavedeným oborem, a navíc v případě tak stěžejního díla? Může studentka 

stručně nastínit, z jakých úhlů pohledu již tento román prozkoumán byl? 

2. V návaznosti na předchozí otázku by bylo zajímavé zmínit, která jiná významná díla 

nizozemské literatury již byla za pomoci techniky dekonstruktivního čtení 

zkoumána z hlediska genderu a jaká zajímavá zjištění to přineslo. (Stačí 1-2 

příklady.) 

3. V analytické části studentka mimo jiné pojmenovává diskurz „povinné 

heterosexuality“ („het discours van de verplichte heteroseksualiteit“, na str. 90 

ovšem omylem uvedený jako „het discours van de verplichte homoseksualiteit“). Je 

tento „diskurz“ srovnatelný s ostatními zmiňovanými diskurzy, neboli: je to 

skutečně ostatními postavami/společností formulovaná a opakovaná myšlenka (jako 

je např. formulována myšlenka svátosti manželství)? Není to spíše naše projekce, 

zatímco v té době (20. léta 20. století) diskurz o homosexualitě, alespoň v tomto 

románu, chybí, neexistuje, a právě proto je homosexualita považována za něco 

nepřístojného? 
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Celkově práci Marie Jankovské hodnotím velmi pozitivně. Oceňuji volbu komplexního 

a relevantního tématu, vynikající samostatnou práci se sekundárními zdroji, které si 

diplomantka opatřila, pečlivé analytické schopnosti, přesvědčivé výsledky. Studentka si velmi 

dobře osvojila moderní (nejen literární) teorie a prokázala, že je schopna je s velkou 

přemýšlivostí a samostatností aplikovat na dobře zvolený literární text. 

 

Tuto diplomovou práci tímto doporučuji k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: výborně. 

 

 

Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. 

Praha, 23. 8. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 


