Posudek na disertační práci Anny Křívánkové Obraz ženy v japonské populární kultuře 2.
poloviny 20. století.

Disertační práce se dotýká dvou závažných fenoménů japonské kultury, které jsou
pozoruhodně propojeny a které také přitahují pozornost vnějších pozorovatelů a
pozorovatelek: japonského komiksu a postavení žen v rámci jedné z ekonomicky
nejrozvinutějších zemí světa se silnou vazbou na kulturní tradici.
Toto byl také důvod, proč jsem se jako ne-japanoložka rozhodla přijmout oponenturu této
práce.
Práce vyžadovala několik různých rovin výzkumu a také kombinaci metodologických nástrojů,
již na počátku tedy bylo doktorandce jasné, že její úkol nebude lehký. Rozumím však co vedlo
pokusit se dostát tomuto svému úkolu.
Práce se dělí na 5 základních součástí metodologický úvod, představení genderové optiky
práce, historických souvislostí japonského stereotypu pracující ženy, zobrazování pracující
ženy v popkulturních textech a hlavně v komiksem a na závěr se autorka soustředí k poměrně
složité problematice lesbických žen v japonské popkultuře.
Historická práce a vysvětlení širšího kontextu i podrobné popisování fungování japonské
populární kultury jsou podle mého názoru zajímavé, ale nemohu k nim zaujmout jiné než
obecné stanovisko, tak jak nejsem odbornicí na japonskou historii.
Práce však stojí na specifické volbě úhlu pohledu, který je rodově „ženský“, ať již
heterosexuální nebo homosexuální; tato distinkce je pro společnost tak výrazně akcentující
heterosexuální „přirozenost“ , jak dokládá doktorandka, metodologicky extrémně závažná.
Pro svůj úhel pohledu a pro své porozumění stereotypům Anna Křivánková zvolila povýtce
sociologickou metodologii a je chvályhodné, že nezůstala u metodologie západní či české, ale
že představuje sociologii japonskou. Samozřejmě jde o určitý typ sociologie, jež má svoje
ideová východiska, a není moji intencí je nijak kritizovat. Práce Claire Renzetti a Daniela
Currana Muži, ženy a společnost, o něž se hlavně opírá, je vlastně sociologickým úvodem do
genderových studií, je výbornou učebnicí. O jejím významu svědčí mnohočetnost vydání.
Přesto je důležité tuto základní publikaci doplňovat speciálnějšími, např. právě japonskými
studiemi a v případě studia populární kultury i pracemi, které se specificky soustředí
na problematiku populární kultury, medií ale i specifický žánrů této kultury a na problematiku
queer. Bylo třeba doplnit ještě další úhly pohledu a další sekundární literaturu, která by
zahrnula další specifické problémy.
Jedním z důležitých opěrných pilířů při studiu genderových stereotypů je vědomí, že tyto
stejně jako jiné, jsou společenskými konstrukty a jejich konstituování lze sledovat na
různorodých úrovních jejich působení.

Z toho vědomí vychází tedy vlastní výzkum, který se soustředí na tyto stereotypy ve
specifických textech - komiksech, které jsou podvojně strukturovány, vizuálně a slovně, nikoliv
odděleně, ale v různorodých vztazích. Převaha vizuální složky nezastírá významy slovní a
komiksy svoji seriálovostí překračují statičnost vizuální struktury a jsou výrazně narativní.
Příběhovost komiksů se stala výchozí pro doktorandčiny analýzy stereotypů; v těchto
pozoruhodných útvarech, jež si zaslouží jistojistě naši pozornost. Problém ovšem je, že takto
redukujeme další způsoby strategií, jež se stejně závažně podílí na produkci významů těchto
„sémiotických systémů“ se se „specifickým spojením verbálních a piktorálních znaků
v homogenní řeči“, aby citoval citaci v práci Anny Křivánkové z základního českého pokusu
popsat tento žánr v knize Martina Foreta Studia komiksu
V tomto místě s e je však třeba zastavit a uhnout z neutrálního popisu. Citovaná věta se
nachází v úvodové metodologické pasáži, kde se autorka hlási, k sémiotice jako své hlavní
metody analázy. A naznačuje existuje jen velmi slabá literatura k problematice komiksu. Věta
ze strany 14, „absence všeobecně uznávané metodologie aplikovatelné na libovolný komiks
chybí“, na počátku práce je zarážející. Za prvé literatura o komiksu je dnes neuvěřitelně
rozsáhlá, není–li v českém prostředí toho dosti, potom angloamerický i odborný svět se hemží
publikacemi (v práci chybí zmínka o té nejzákladnější práci o komiksu, jež by autorce jistojistě
pomohla – komiks Understanding comics od Scotta McClauda). Druhá pochybnost o této větě
je závažnější. Neexistují metodologie aplikovatelná na libovolný komiks, na libovolný román,
libovolnou báseň, tak jako neexistuje genderová metodologie aplikovatelná na libovolného
muže a ženu. Vždy existovaly tendence najít dokonalou metodu a vždy musela být metoda
popřena. I komiks je produktem lidské kreativity a i když často sleduje určité vzorce, využívá
stereotypů, není stejný. Když vytvoříme gramatiku komiksu – o čož se právě např. kniha
Understandig comics snaží, vždy máme před sebou jednotlivosti a s nimi musíme zacházet.
Výběr sémiotické analýzy by neměl být viděn jako z nouze ctnost, neboť není nic jiného k ruce,
ale vědomé přijetí určité metodologie, která má svoje limity a svoje skvělé chvíle.
V metodologické rozvaze tak musí být sémiotika skutečně vymezena, neboť i jejích variant je
nepřeberné množství. Podle všeho (tedy podle poznámky pod čarou) se autorka orientuje na
sémiotickou analýzu, která vychází z studie Rolanda Barthese Mythologie a jeho českých
komiksových následníků. Přestože se v kratičkém metodologickém úvodu, kde tedy autorka
rozhodně neosvědčuje svoji schopnost orientace v problematice, mluví o komiksu jako o
podvojném sémiotickém systému, vlastní analýzy o tom vůbec vůbec nesvědčí.
Autorka sama říká, že bude sledovat jednotlivé případové studie kvalitativně a v jednom
případě bude používat kvantitativní analýzu.Pomineme-li to že sémiotika vlastně nikdy
nemůže pracovat kvantitativně, soustředím se na to, jak taková kvalitativní sémiotická analýza
vypadá v podání doktorandky. Soustředí se jen, jak jsme již naznačila, na sám příběh a v něm
popisuje, jak se rozehrávají vztahy mezi muži a ženy a jak je žena zobrazována skrze tento
příběh. Předcházející historická analýza dodává historické konotace. Říkám-li, že autorka
sleduje příběh, musím bohužel konstatovat, že nesleduje narativní strategie komiksu, tedy

celou soustavu strategií, celou komplikovanou straukturu. Skoro nikde se nic nedozvídáme,
jak pracují „ony piktorální znakové systémy“, jednou se . se dozvíme, čeho jsou kulaté oči jsou
znakem. Zcela mimo zájem analýz jsou takové důležité jevy jako oblečení, vlasy, oděv,
postavení rukou – tedy gesta, postavení písmen na jednotlivých obrázcích atd. To všechno
vytváří celek, strukturu komiksu. To všechno jsou pro sémiotiku východiska závěrů. Vizuální
zobrazení žen hrdinek přispívá nebo je v protikladu ke sdělením slovnímu. Celému vyznění
komiksu také přispívá, v jakém časopise se objevuje a komu je primárně určen. Tento rys, je
třeba přiznat, autorka nepomíjí. I přesto, že autorka sleduje sociologické otázky, nemělo by jí
unikat, jak pracuje celý komiks. (Např. mě se dost zalíbil jeden přiložených komisů, aniž bych
vůbec věděla, o čem je; jeho působení je již na první pohled založeno na specifické vizuální
stránce). Sémiotická analýza jinak je bezzubá a jen naplňuje vytvořenou schematickou tezi. I
když cílem je sledování stereotypů, opravdu nelze zůstat u převyprávění příběhu, pokud
hyperbolizuji doktorandčiny postupy v práci. (Neodpustím si poznámku, že by to chtělo
skutečně přečíst Rolanda Barthese.) Ne zcela zdařilé analýzy pak vyvolávají otázku, proč a o
čem je skutečně disertační práce.
Naštěstí se doktorandka pozoruhodně vyrovnává s lesbickou otázkou a její historická znalosti
a studia svědčí o odborné kompetenci. Ale bohužel opravdu její analýzy nejsou tak zcela
sémiotickými analýzami. Takto, jak jsou analýzy vypracovány, jen potvrzují tezi, která není
nijak originální, tezi o špatném postavení pracujících žen, o mateřském mýtu a nejisté pozici
lesbických žen. To je podle mne poněkud málo.
Práce trpí ještě drobnými nedostatky, jako např. špatné citování, neuvádění všech
užitých zdrojů v závěrečné bibliografii, nezcela pochopitelná hierarchizace textu (tedy
hlavně přesunování důležitých jevů a informací do poznámek pod čarou), formulační
nedostatky a formální chyby.
Přesto práci doporučuji k obhájení.
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