
Posudek na bakalářskou práci Kláry Krištofíkové „Ženy očima Tony Morrison“ 

Klára Krištofíková si vybrala pro svou bakalářskou práci téma z oblasti literární vědy, 

přičemž za hlavní metodologické kritérium svého přístupu k analyzovaným románům 

označila přístup tzv. „Nového historismu“. Musím podotknout, že úvodní teoretická pasáž 

práce, byť je poněkud stručná, velmi jasně a přesně předkládá základní teze referovaných 

autorů (H. White, M. Foucault), přičemž oceňuji také práci se sekundární literaturou. 

Teoretická pasáž velmi přesně také předkládá diference mezi literárně vědným formalismem a 

přístupem „Nového historismu“. Pozitivně také hodnotím fakt, že Klára Krištofíková se 

pustila i do recepce, v tuzemském prostoru ojedinělé, publikace o černošské literatuře, která 

téma práce osvětluje i z další perspektivy (to, že autorka pracuje také s koncepcemi H. K. 

Bhabhy a J. Butler, a nijak jejich teze nepřekrucuje, považuji také za důvod ke zmínění 

v posudku). 

V následujících řádcích bych rád označil zejména problematické pasáže, podle mého názoru 

jinak vcelku podařené, předložené bakalářské práce. K formální aspektům a dílčím 

nedostatkům práce (s nimiž samozřejmě bez výhrad souhlasím) se již vyjádřil oponent ve 

svém posudku, tudíž přejdu k obsahu druhé části práce.  

Za prvé onen vizualizační nástroj, který má poněkud rozjasnit vztahy mezi postavami 

v analyzovaných románech, svů cíl ne úplně plní. Na jedné straně se jedná zcela jistě o 

zajímavý pokus, na straně druhé se jedná o abstraktní formalizaci, která však není dostatečně 

abstraktní. Chybí detailnější popis toho, co jednotlivé formalizace vlastně znamenají. Na 

druhé straně hlavní vklad práce spočívá v samotné interpretaci románů, které si Klára 

Krištofíková vybrala. Jako první problematický moment spatřuji zejména fakt, že jakkoliv je 

interpretace rozdělena s ohledem na různé motivy, jedná se z jisté části o převyprávění děje 

románů, přičemž jsem spíše toho názoru, že jednotlivé pasáže by měly ilustrovat samotné 

zkoumané téma (např. tělesnost, identita). Za druhé je tomu tak, že teoretický východiska 

z úvodu práce jsou při samotných interpretacích použita pouze velmi střídmě a stručně. Chybí 

také závěrečná hutná reflexe interpretační pozice. 

Práci doporučuji k obhajobě s předběžným hodnocením „velmi dobře“. 

V Praze dne 6. 6. 2016 

Mgr. Martin Charvát, Ph.D. 

 


