
Oponentský posudek na diplomovou práci Kristýny Bernatové 

Obsahová intersekcionální analýza pohádky Princ a princ 

 

Máloco vykazuje takový konzervatismus stran genderových očekávání a sociálních rolí jako 

literatura určená nejmenším dětem; její socializační charakter reflektuje a současně konstruuje 

žádoucí povahu společenského řádu prostřednictvím různých stereotypizací, ať už se jedná o 

kategorie genderu, věku, sexuality, tělesné způsobilosti, etnicity, třídní příslušnosti a dalších 

forem přináležení. A právě s vědomím této skutečnosti předkládá Kristýna Bernatová svou 

kritickou analýzu dětské knihy Princ a princ, která se – jak titul napovídá – snaží paletu 

zavedených socializačních procesů rozhojnit o reprezentaci neheterosexuálního (královského) 

sňatku.  

Diplomantka zvolila nadmíru relevantní téma, a to jak s ohledem na cílovou čtenářskou skupinu 

knihy, tak s ohledem na její obsah i formu komunikování pohádkového příběhu. Ve své analýze 

studentka zcela oprávněně s optimismem, který by emancipační cíle knihy ukázat 

neheterosexuální vztah jako jeden z možných (mezi)lidských vztahů mohly vzbuzovat, nakládá 

velmi opatrně. Relevantní teoretické zakotvení práce s důrazem na intersekcionalitu v oblasti 

kulturních stereotypů ostatně k takovému postupu nabádá.  

Aplikace teorie na analyzovaný materiál je účelná a zdařilá; zjištění a interpretace obsahu knihy 

(jak po textové, tak obrazové stránce) korelují se zvoleným teoretickým přístupem a jsou 

podány kompetentním akademickým stylem. Diplomová práce má přehlednou strukturu, je 

výborně proodkazovaná, psaná „lehkou rukou“ a takřka prostá překlepů či formálních 

pochybení (ale např. Mýtus krásy Naomi Wolf či článek Eike Stedfeldt v jinak 

rozsáhlé bibliografii postrádají vročení). Těžiště diplomové práce spočívá v jejím 

intersekcionálním zaměření, ale též – a to vlastně není v textu nikde zcela explicitně řečeno – 

také v jistém metodologickém interdisciplinárním postupu.  

Jakkoliv se jedná o obsahovou analýzu, což studentka zmiňuje, pohybuje se metodologicky na 

poli mediálních studií, literární vědy a kritické diskursivní analýzy s tím, že nejblíže má patrně 

k metodě close reading, i když sama častěji hovoří o kritické intersekcionální analýze. Ať už 

zvolíme jakoukoliv terminologii, za stěžejní považuji, že analytické nástroje, které studentka 

při svém rozboru volí, nám umožňují knihu číst jako mnohovrstevnaté dílo, jež na pozadí docela 

jednoduchého – byť v kontextu heteronormativity disentního – příběhu, rozehrává, jak 

studentka dobře dokládá, problematické otázky související s mocí, reprezentací a emancipací. 

Kristýna Bernatová přesvědčivě ukazuje, že vyznění díla je povážlivě nejednoznačné. 

Progresivita narativu, který se zaprvé snaží zobrazovat lásku dvou mužů jako cosi „normálního“ 

a za druhé demonstrovat společenskou diverzitu též jako normu, je paradoxně (či možná 

nevyhnutelně) vykoupena silnou stereotypizací ženských postav, jejich zjinačováním, 

objektifikací a exotizací (především v případě princezen „odjinud“) na straně jedné, a subtilní 

feminizací hlavního gay páru na straně druhé. Důsledkem takových reprezentací je, jak 

diplomantka společně se Stedfeldt správně argumentuje, kooptování neheterosexuálního 

párového svazku do rámců monogamní heteronormativity a potažmo do struktur patriarchátu.  

Diplomantka napříč celou diplomovou prací dokazuje svou analytickou kompetenci. Přesto si 

myslím, že některé momenty zůstaly v intepretaci díla nevytěženy či mohly projít ještě hlubším 



rozborem, a to především s ohledem na konstrukci narativu. Dovolím si zde proto několik 

doplňující dotazů, které by měly být diskutovány u obhajoby. 

Královna nutí svého bezejmenného syna do sňatku, aby mu mohla předat žezlo a tomuto tlaku 

je věnována převážná část knihy, kdežto okamžik princova zamilování se, svatba a šťastný život 

až do smrti jsou „odbyty“ vždy jednou dvoustranou. Zároveň diplomová práce věnuje velký 

prostor popisu „staré“ královny s ohledem na věk, ale  její reakci na synovu nekonvenční volbu 

partnera není věnována zmínka. Ani kniha se k tomuto nevyjadřuje. Jak studentka své 

opomenutí hodnotí a co podle ní takové opomenutí na straně narativu vypovídá o společenských 

strukturách v souvislosti s reprezentací (homo)sexuality? Má absence královniny reakce 

v narativu nějaké opodstatnění? Jaký možný dopad má tato absence na čtenářské hodnocení 

královny jako literární postavy? 

Velmi oceňuji nástin rozboru postavy antropomorfizované kočky. Tato postava, zdá se, 

komentuje děj knihy. Nabízí se tu možnost kočku číst jako královského/královnina šaška, tedy 

osobu diskursivně i sociálně vymístěnou jakoby mimo mocenské struktury, která díky své roli 

mohla pojmenovávat věci tzv. „tak, jak jsou.“ Pokud bychom kočku četli právě jako entitu, 

která komentuje děj tím, že jej paroduje či se mu vysmívá, nabízí se otázka, zda dílo záměrně 

„neshazuje“ své vlastní emancipační poselství jako něco, co je čiré bláznovství (ve smyslu, že 

tato emancipace není v patriarchálním heterořádu realizovatelná), nebo naopak jako čiré 

šílenství (ve smyslu tyto pokusy o emancipaci musí být institucionálně kontrolovány, protože 

jsou hrozbou pro „racionálně“ založenou společnost heterosexuální lidí). Nejednoznačnost 

mocenského zakotvení kočky/šaška ještě podtrhuje častá hra s myší. Koho/co by mohla kočka 

dále reprezentovat? A kdo/co je potom onou myší? Lze to vlastně číst i tak, že kniha svému 

vlastnímu poselství „nevěří“ a tímto od něj odvádí pozornost? 

Kniha nevysvětluje absenci princova otce. Proměnilo by se nějak čtení princovy 

sexuální/vztahové preference, kdyby byla místo královny/s královnou v ději přítomna postava 

otce?  

Paralelně ke vztahu prince s Krasomilem se rodí vztah komorníka a grónské princezny. Jaký 

kontrapunkt komorníkův heterovztah tvoří vůči vztahu dvou princů? A dále, kdybychom pro 

intersekcionální analýzu použili analytický nástroj třídy (který studentka nevyužívá), bylo by 

možné říct, že princům disentní sexualita „projde“ právě proto, že jsou princové, nebo zde hrají 

roli další aspekty? Jaké? A jaké další důsledky toto má pro vyznění knihy? 

 

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

výborně. 

 

Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D. 
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