
Posudek vedoucí na diplomovou práci Miroslavy Gondekové 

„Genderová literární analýza románu Nouzový východ od Richarda Yatese“ 

Mirka Gondeková pro svou diplomovou práci zvolila téma z oblasti genderově senzitivní 
literární analýzy, a sice feministickou literární kritikou inspirovaný rozbor ne zcela 
známého románu Nouzový východ Richarda Yatese, jenž však do současného povědomí 
v českém kontextu vešel skrze své eponymní filmové zpracování. Ačkoliv studentka 
v práci zmiňuje některé narativní odlišnosti mezi filmem a knihou, reflektovaně od filmu 
odhlíží a pevně se drží literární předlohy.  

Metodologicky práce Mirky Gondekové těží z postupů tzv. „čtení proti srsti“ (či vzdorného 
čtení) z pera J. Fetterley a při vysvětlování dobového, sociologicko-psychologického 
kontextu bílých, středostavovských Spojených států 50. let minulého století čerpá z B. 
Friedan a paralelně z teorií měšťanského modelu. Jinými slovy, diplomantka čte román 
tragicky selhávajícího manželského vztahu umístěný v modelovém connecticutském 
předměstí na pozadí ideologických a společensko-ekonomických reálií amerického 
poválečného boomu, jenž posiluje nejen stereotypní genderové role, ale také 
konzumenství, které však kapitalisticky nespotřebovává jen zdroje a nové výrobky, ale 
též jednotlivce. V tomto ohledu pak diplomantka vhodně poukazuje na účelovou 
instrumentalizaci žen ve válečném průmyslu a následně v imperativu návratu do role 
matek a manželek relegovaných do domácí sféry.  

Místy lze však autorce vytknout, že se její interpretace literárního díla až přespříliš 
podobá testu, zda Yatesovo umělecké a do jisté míry ironické zpodobnění předměstského 
páru „mladých snílků“ skutečně koreluje s historickými souvislostmi. Román je přece 
obrazem, nikoliv odrazem. Jako vedoucí práce se však domnívám, že tento efekt je spíše 
důsledkem poctivě nastudovaného množství studií týkajících sociologicko-kulturního 
pozadí Yatesova díla, jež diplomantce umožnily lépe uchopit a pochopit stěžejní momenty 
románu. O tom svědčí rozsáhlá bibliografie.  

Tematickým těžištěm diplomové práce jsou v románu se opakující těhotenství hlavní 
hrdinky April a její snahy o jejich ukončení na straně jedné a její neúspěšné vyjednávání 
tohoto přání s manželem Frankem na straně druhé. Gondeková právě dilemata stran 
Apriliny interrupce/potratu a (v románu jen zřídkavě vyjádřeného existujícího) mateřství 
podrobuje nejdůkladnější genderové analýze a s ohledem na genderované mocenské 
boje mezi partnery je spatřuje jako nástroje patriarchálního ujařmení ženy a současně 
jako jediné nástroje subvertující manželovu moc, společenský diktát a prostředek Aprilina 
sebepotvrzení. Autorka tak Aprilinu sebevraždu, jež hrdinka páchá tím, že si podomácku 
provede interrupci vakuovým balonkem, navrhuje číst jako moment Apriliny agentnosti, 
jako pokračující akt revolty, jejíž vzkaz je jiný v domácí sféře pro Franka a jiný ve 
veřejné sféře pro ostatní: April totiž interrupci provádí proti Frankově nesouhlasu, nechce 
být matkou jeho dalšího dítěte a tím boří jeho moc jakožto manžela a otce. Pro 
společnost je však její smrt tragickým skonem ženy-nastávající matky, kterou způsobil 
samovolný potrat. Společenské a genderové konvence jen těžko Frankovi dovolí, aby 
přijal roli manžela sebevražedkyně a vražedkyně dítěte a do jisté míry jej uvrhají do ticha 
ohledně toho, co přesně se stalo. Otázka, která se zde však nabízí a mohla by být 
diskutována u obhajoby, se týká etických dimenzí Aprilina počínání. Lze dále hovořit o 
sebevraždě jako o subverzi androcentrismu a maloměšťáctví? Má s ohledem na 
feministické teorie a agendu Aprilin fatální podnik nějaké emancipační dimenze? Je 



v Aprilině aktu něco/někdo konzumován/o, manipulován/o, instrumentalizován/o a 
mocensky podřízen/o? 

Ačkoliv má studentka cit pro detail, argumentační linie, v níž přibližuje své interpretace 
konkrétních situací (téma Paříže, hádky mezi manželi, nevěra, manipulace atd.), bývá 
někdy interpretačně „nedotažená“ či nedořečená, respektive trpí velmi častým 
opakováním již řečených tezí. Zároveň je však třeba na tomto místě podotknout, že výše 
zmíněné může jít na vrub skutečnosti, že studentka zápasí se stylistikou a koherentností 
vyjadřování. Do jisté míry neohrabaná práce s jazykem formálně i argumentačně 
studentčině diplomce bohužel škodí. Jako vedoucí práce však mohu říci, že jednotlivé 
drafty měly v tomto ohledu zlepšující se tendenci a mít před odevzdáním práce ještě více 
času na opakovanou editaci textu, jistě by některé opakující se pasáže byly odstraněny. 
Zároveň oceňuji, že studentka – vědoma si této slabé stránky – angažovala na redakci 
diplomové práce sílu, jež měla jak stylistické nedostatky, tak překlepy odstranit. Toto se 
však ne zcela zdařilo. Práce jako celek je nicméně přehledně strukturována a dostatečně 
proodkazována. 

Závěrem bych jako vedoucí práce ráda vyzdvihla diplomantčino neutuchající úsilí 
v samém finiši psaní a její otevřenost mým – mnohdy rozsáhlým a početným – 
komentářům. Oceňuji, že většinu z nich se jí navzdory trochu překotnému dokončování 
textu podařilo zapracovat a vážím si její snahy o co nejlepší výsledek. 

Práci s ohledem na výše řečené doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit 

známkou „velmi dobře“. 
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