
Cílem této bakalářské práce je analyzovat vybrané povídky Joyce Carol Oates z hlediska průniku 

grotesky a genderu a zjistit, jakou roli hraje gender a genderové role či stereotypy v grotesce 

přítomné v těchto textech. Zvláštní pozornost je věnována tématu genderového násilí, které se 

vyskytuje jako centrální prvek ve všech pěti vybraných povídkách: „Kam jdeš, a odkud?“ , 1

„Horko“ , „Přízraky“ , „Předtucha“ , a „Polehčující okolnosti“ . První část práce je teoretická a 2 3 4 5

zabývá se shrnutím a srovnáním hlavních teorií grotesky a genderu, přičemž důraz je kladen 

především na motivy a témata dále se v povídkách vyskytující (groteska tělesnosti; násilí; 

genderová performativita; formy genderu nebo sexuality, které se odchylují od binárního a 

heteronormativního rámce).           

 Druhá kapitola se obecně zabývá pojmem groteska, který definuje na základě etymologie a 

sleduje změny významu tohoto pojmu v historii. Následně krátce přiblíží význam grotesky ve 

vizuálním umění, kde se opírá zejména o výzkum Frances S. Connelly, a zaměřuje se především na 

možné paralely mezi vizuální a literární groteskou, která je posledním tématem druhé kapitoly. 

Groteska je definována podle Michaila Bachtina a Wolfganga Kaysera, jejichž teorie jsou navzájem 

srovnávány. Druhou kapitolu uzavírá kritika těchto teorií z feministické pozice, reprezentované 

Mary Russo, která se zaměřuje zejména na kritiku bachtinovského groteskního těla, karnivaleskna a 

chápání femininity jako ze své podstaty nutně groteskní.       

 Třetí kapitola se pokouší odpovědět na otázku, zda existuje specificky americká groteska, a 

to s pomocí závěrů Harolda Blooma a Jamese Schewilla, kteří jmenují určitá historická a kulturní 

specifika jako zdroj americké grotesky coby samostatného literárního fenoménu. Třetí kapitola také 

zahrnuje typologii groteskních postav vytvořenou Marií Haar, která je dále aplikována v praktické 

části práce.             

 Čtvrtá kapitola definuje pojem „gender“ na základě genderové performativity, jejíž základ 

hledá v díle Simone de Beauvoir. Hlavním zdrojem této kapitoly je ale především kritická práce 

Judith Butler, která spolu s Michelem Foucaultem a Monique Wittig tvoří teoretický základ chápání 

genderu v této práci. Procesy genderování těla a identity jedince jsou představeny jako normativní a 

zcela závislé na binárním a heteronormativním rámci, který společnost uměle vynucuje — a 
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případně trestá jedince za jeho nedodržení a odchýlení se od této normy. Právě nenormativní těla a 

identity jsou zkoumány v rámci grotesky, protože jsou tradičně považovány za nutně groteskní. 

 V páté kapitole je představená teorie aplikována na již zmíněných pět povídek. Ty jsou 

analyzovány z hlediska genderové grotesky a genderového násilí, které se ve všech pěti v různé 

míře a různých podobách vyskytují. Dané povídky jsou také srovnávány mezi sebou. V závěru tedy 

práce shrnuje důležitost genderové grotesky a genderového násilí v analyzovaných povídkách a 

konstatuje, že groteska je v povídkách Joyce Carol Oates s otázkou genderu neoddiskutovatelně 

propojena a groteskního efektu by nebylo dosaženo bez genderovaných prvků jako jsou genderové 

role, stereotypy, genderové násilí a také groteskní tělo, které je nutně závislé na vnímání kategorie 

genderu. Konstatuje také, že ačkoliv je groteska v analyzovaných povídkách založena na 

heteronormativním genderovém binarismu, protagonisté (pachatelé násilí) se od této normy ve 

většině případů různým způsobem odchylují, a proto je majoritní čtenář vnímá jako groteskní.  
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