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    Posudek oponenta 

Předkládaná diplomová práce je podrobnou studií v oboru gender studies, konkrétně 

několika provázaných témat, a to otázek mateřství, interrupce, individuální a kulturní mužské 

a ženské identity, které jsou zkoumány na díle Nouzový východ od amerického autora 

Richarda Yatese. Velkou roli hraje dobový kontext, respektive situace v USA v 50. letech, a s 

nimi související otázky sociokulturní příslušnosti, konformity či odlišnosti.  

Práce je rozdělena na dvě základní části. První z nich je věnována teoretickému a 

metodologickému úvodu do problematiky: zabývá se pojmy jako gender, vzdorné čtení, 

historický a socio-kulturní kontext mateřství, ženy v domácnosti a vývoje předměstí. Druhá, 

analyticko-interpretační část, přistupuje ke konkrétní literární analýze uvedených fenoménů 

ve zvoleném textu. Předkládaná diplomová práce je bezesporu originální a velmi přínosná, 

informativní, a to z hlediska výběru primárního textu i z hlediska zvoleného úhlu pohledu na 

tento román. Vstupuje do nejrůznějších kontextů – gender studies, kulturní historie, americká 

literatura atd.  

Práce se velmi svědomitě a zodpovědně snaží o vymezení svých teoretických a 

metodologických východisek a definici základních pojmů, což je vzhledem k šíři 

tematickému zaměření skutečně nelehký úkol. Domnívám se, že tento úkol se vcelku zdařil, 

ač nikoliv nejoriginálnějším způsobem. Nejsem si plně jista, zda je nutné podrobně rozebírat 

na magisterské úrovni opravdu základní termíny, jako gender, sledovat detailně historii 

diskusí o ženské mystice, mateřství apod. V mnoha případech se pak dále v analytické části 

s nimi konkrétně nepracuje (např. performance genderu Judith Butler je zastoupena v druhé 

části velice okrajově), nebo dochází k leckdy až k neúnosnému (třeba i trojímu a vícerému) 

opakování (např. tlaky na genderové role muže a ženy, ženský sen atd.), kdy čtenář opravdu 

mívá pocity dejá vu.  

Autorka pracuje s celou řadou relevantně zvolených a pečlivě pročtených 

sekundárních pramenů (bibliografie této práce je obsáhlá a je skutečně interdisciplinární). 

Není však dáno pouze mým vlastním zaměřením (primárně literárním), že mám pocit, že 

poněkud méně jsou zastoupena díla vztahující se k literárním studiím a americké literatuře.  



Práce je vyčerpávající a bez argumentačních rozporů. Nedá se však říci, že by nabízela 

nový nebo výjimečně podnětným způsobem problematizující pohled na zvolenou tematiku.  

Prozrazuje vysokou erudici autorky, schopnost pohybovat se v široké škále disciplín. 

Z hlediska struktury mi však opravdu vadí až neúnosné opakování. Práce také měla být 

podrobena mnohem pečlivější korektuře. Překlepů, chybějících písmen i slov apod. je 

opravdu velice hodně. 

Dále mám ještě několik dotazů a poznámek: 

1. Možná jsem špatně pochopila buď princip vzdorného čtení, nebo argumentaci 

diplomantky. Autor sám přece proklamuje, že jeho kniha je kritikou omezující 

morálky doby, kritikou předměstského způsobu života. Sám přece neprosazuje ženský 

sen. V románu je naprosto zřejmá vypravěčská ironie při literární reprezentaci např. 

postavy paní Givingsové (která představuje hlas konformity, přičemž i její manžel se 

schopností odhalit sebeklam a iluzi u Franka je schopen tento hlas vypnout, ačkoliv se 

proti němu aktivně nebouří). Takže, co je tedy konkrétně „vzdorného“, proti srsti, na 

jejím čtení?  

2. Literární text nelze nikdy chápat jako ilustraci dobových podmínek. Text vždy 

„reprezentuje“, „konstruuje“ různými literárními prostředky určitou představu reality, 

která není „autentická“. Proto je důležité zamýšlet se spíše nad tím, jaký obraz života 

na předměstí, života žen atd. ten který román podává. Román není sociologický 

průzkum. Proto bych uvítala větší pozornost právě k textové analýze.  

3. Vypravěčská technika je krátce zmíněna v úvodní části, ale není reflektována vůbec 

právě při analýze románu samotného. Jaký efekt konkrétně vytváří dvojí narativní 

postup?  

4. Ke straně 44: Pokud si budeme hrát se jmény - paní, resp. Mrs Givings by spíše mohla 

evokovat misgivings. 

5. Otázka překladu je velmi složitá. Použití slova potrat také může být dáno českým 

uzuálním výrazem „jít na potrat“, apod. Český název Nouzový východ svým 

způsobem evokuje tragickou cestu úniku z konformity. Název Revolutionary Road by 

pak musel zůstat v originále, nebo být jako adresa Ulice Revolutionary (nesmysl, že?) 

nebo poněkud legrační Revoluční ulice? Navrhuje diplomantka jinou možnost?  

Předkládaný text splňuje požadavky na magisterskou diplomovou práci. Doporučuji práci 

k obhajobě s předběžným hodnocením VELMI DOBŘE. 

 

V Praze dne 12.8.2015                                            ……………………………….. 

       PhDr. Soňa Nováková, CSc., M.A. 

       ÚALK 

    


