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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Struktura a obsah:  

Teoretická kapitola představuje úvod do hlavních témat feministické kritiky a vývoje feminismu. 

Autorka využívá několika zdrojů. Nijak viditelně je však vzájemně nekonfrontuje a místy spoléhá na 

přehledové zhodnocení feministické literární kritiky L. Tysonovou, jejíž dílo není monotematickou 

studií problematiky genderu ani postavení žen ve společnosti.  

Následná kapitola se věnuje vybraným románům M. Atwood. Rozbory jsou vhodně strukturované, 

jelikož autorka na zvolená díla nahlíží synchronně s důrazem na podobná témata („woman as a figther“ 

vs. „woman as monster“). Motivem, který se rozbory prolíná, je ženská tělesnost a způsoby, jakým 

jsou ženy ovládány a manipulovány. Ve snaze o objektivnost se autorka věnuje i záporným 

vlastnostem ženských postav. Analytická část je tak vyvážená.  

 

 

Jazyk a formální stránka: Jazyková úroveň je na odpovídající úrovni. Míra ani závažnost 

gramatických a stylistických nedostatků nesnižují srozumitelnost textu.   

 

Otázka k diskusi:  

Jak si vysvětlujete fenomenální úspěch The Handmaid’s Tale? 

Jaké výhody nabízí dystopický formát genderovým otázkám? 
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