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Klára Löblová sa v svojej bakalárskej práci zhostila úlohy, pred ktorou často cúvajú aj 

študentky a študenti rodových (genderových) štúdií: objasniť teóriu genderovej performativity 

Judith Butler a možnosti subverzie genderu, ktoré táto teória ukazuje. Práca ako taká 

neprináša nové poznatky, ale snaží sa o porozumenie zásadnej teórii, ktorá paradigmaticky 

premenila pole feministickej teórie a rodových štúdií a definovala jeho dnešnú podobu. 

V tomto zmysle je predovšetkým prácou kompilačnou, ktorá – domnievam sa – má 

v teoretických postupových prácach svoje náležité miesto.  

Myslím, že práca si zaslúži pozornosť a preto hneď na úvod zmienim jej slabé miesto, aby 

som sa v nasledujúcom posúdení mohla venovať detailom autorkinej argumentácie 

a prednostiam predloženej práce. Ako je zrejmé z pomerne rozsiahleho zoznamu literatúry, 

Klára Löblová pre pochopenie predmetu svojho výskumu prečítala veľké množstvo primárnej 

aj sekundárnej literatúry. Častý problém študentských prác, keď sa ich autorky len pomaly 

a ťažko prehrýzajú odbornou literatúrou, v tomto prípade nehrozí. Možno sa tu však 

stretávame s opačným problémom: dobre napísanej sekundárnej literatúry, ktorá komentuje 

a vysvetľuje náročné primárne texty je toľko, že snaha o jej čo najúplnejšie zohľadnenie môže 

zatieniť reflexiu primárnych textov, v tomto prípade prác Judith Butler. Domnievam sa, že 

tento problém je zrejmý najmä v prvej kapitole, ktorá inak vyčerpávajúco zhŕňa hlavné 

intelektuálne vplyvy Butler a do istej miery môže predstavovať takmer učebnicový úvod do 

zdrojov teórie genderu Butler.  

Teória genderu Butler je teóriou, v ktorej je len ťažko možné oddeľovať od seba jednotlivé 

pojmy – napríklad už pojmy pohlavia, rodu (genderu), sexuálnej túžby a sexuálnych praktík, 

sú navzájom podmienené. Na jednej strane autorka predkladanej práce toto základné pojmové 

inštrumentárium veľmi dobre vysvetľuje v druhej časti 2. kapitoly. Rozumie tomu, že 

navzdory presvedčeniam kritikov teórií genderu, ktorí gender reduktívne stotožňujú 

s individuálnou identitou, je tento komplexným systémom, ktorý toto zdanie jasne 

vymedzených genderových identít chce vytvárať a vytvára ( s. 12 a ď.). Na druhej strane však 

toto vzájomné podmieňovanie, nutnosť hovoriť o podmieňujúcich činiteľoch, keď sa 

pozornosť presúva na nejaký ústredný pojem a argument jednotlivých kapitol, spôsobuje aj 

istú repetitívnosť tvrdení v práci.  

Na práci oceňujem to, že jej autorka uchopuje rozvíjanie teórie genderu u Butler potom, čo 

vydala Trampoty s rodom. Teda najmä to, že sa v 3. kapitole venuje otázke materiálnosti 

analyzovanej Butler v Závažných telách a pre túto si dobre vytvára pojmové podložie 

diskusiou fenomenologických prístupov k telu v tej istej kapitole. Ďalej to, že jasne rozlišuje 

medzi rodovou performanciou a rodovou performativitou (s. 27), ktorých nerozlišovanie býva 

častým zdrojom neodôvodnených kritík teórie Butler.  

V textoch Butler nie je zložité stratiť sa. Preto kvitujem napríklad autorkine vecné zvažovanie 

toho, že – navzdory kritikom – gender je organizujúcim princípom, existencia a stabilita 

ktorého určuje životy ľudí a nie je len analytickou kategóriou dobrou na teoretické uchopenie 

genderovaných životov (s. 26). Na toto tvrdenie nadväzuje tiež dôležitá diskusia 

zrozumiteľnosti, resp. inteligibility (s. 36 a ď.), do ktorej autorka zapája aj jej novšie 

rozvinutie pomocou pojmu rámca a rámcovania. Oceňujem tiež poslednú kapitolu venujúcu 



sa subverzii genderu, predovšetkým jej organizáciu a postupné rozvíjanie argumentu 

o subverzii od všeobecných chápaní až po rozvinutie tohto pojmu v queer teórii.  

Zo záverov kapitol, v ktorých autorka práce zhŕňa hlavné zistenia a argumentačné línie 

predchádzajúceho výkladu, je zrejmé, že svojej téme dobre rozumie. To dosvedčuje aj úplný 

Záver práce, v ktorom autorka hodnotí hlavný prínos teórie Butler.  

V kontexte prebiehajúceho – najmä mimoakademického – spochybňovania teórií genderu 

a genderových štúdií je dobré pripomenúť, že Klára Löblová práce ukazuje na hybné 

momenty za teoretizovaním Butler. Totiž na to, že okrem zjavného pojmového 

a argumentačného prínosu je teória Butler aj teóriou, ktorej motivácia spočíva v úsilí 

o rozpoznanie ľudského života tam, kde sa javí ako abjektný, existujúci mimo normy, na 

okraji či dokonca ako „nehodný“ žitia (s. 34 a ď). Toto pozadie teórie Butler neustále 

pripomína, naposledy napr. v článku The backlash against „gender ideology“ must stop v New 

Statesman (21. 1. 2019).  

Čo sa formálnej stránky práce týka, tak odkazovanie na literatúru je v práci mimoriadne 

dôkladné. Z formálneho hľadiska je práca napísaná na veľmi dobrej jazykovej úrovni. 

Dovolím si pripomenúť, že v prípade, že by to tak nebolo, by to pre pochopenie skúmanej 

teórie malo pomerne nepriaznivé dôsledky. Preklepy sú minimálne. 

V prípade, že na obhajobe bude po otázkach oponentky priestor, tak by som do diskusie 

navrhla otázku: V kapitole 4.4 sa venujete kritikám teórie genderu Butler a v kapitole 6.7 zase 

kritikám teórie subverzie. Mohli by ste uviesť, ktorú z týchto kritík považujete za najvážnejšiu 

a prečo? Ako na ňu odpovedá teória Butler? Je jej odpoveď na kritiku podľa Vás dostatočná?  

Na záver chcem uviesť, že Klára Löblová bola pri písaní práce systematická a samostatná. 

Naviac prejavila veľkú autorskú zrelosť v tom, že neváhala prácu, ktorej pôvodná celá verzia 

bola približne trojnásobne dlhá oproti práci predloženej, podstatne krátiť. Táto revízia prispela 

k lepšej čitateľnosti a zovretosti bakalárskej práce. Pritom sa nedomnievam, žeby v práci 

z tematického ani argumentačného hľadiska niečo podstatné chýbalo. Predložená práca je 

uceleným a podrobným vysvetlením teórie perofmativity genderu Judith Butler a možností 

genderovej subverzie, ako si aj predsavzala, a predstavuje úctyhodný výkon pochopenia 

zložitých teórií.  

Aby som zhrnula: Klára Löblová v predloženej práci preukázala schopnosť s porozumením 

a kriticky pracovať s teoretickou literatúrou, postupne rekonštruovať základné bloky teórie 

genderu pravdepodobne najvýznamnejšej žijúcej feministickej a queer teoretičky Judith 

Butler. Do jej ďalšej odbornej práce by som jej odporučila väčšie sústredenie na vybrané 

detaily či problémy zvolených teórií a pozvoľnejší postup vo výskume a budovaní 

argumentácie. Ak by sa chcela ďalej venovať problematike genderovej subverzie, tak si pre 

sústredenejšiu prácu predloženou bakalárskou prácou vytvorila veľmi dobré prostredie.  

Prácu odporúčam na obhajobu a navrhujem ju hodnotiť známkou výborne (1).  
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