
Oponentský posudek na bakalářskou práci Kláry Löblové Gender, performance, 
subverze 

Bakalářská práce Kláry Löblové je přehledovou, kompilační studií teoretických konceptů 
genderu a jeho performativity a potenciální subverze, jak je v kontextu genderových studií 
představila přední teoretička tzv. třetí vlny feminismu, Judith Butler. Teorie Judith Butler 
jsou komplexním teoretickým systémem, který rozhodně není snadné si osvojit a „umyslet“ 
nejen proto, že si žádají interdisciplinární obeznámenost s kritickými pojmy strukturalismu 
a poststrukturalismu, lingvistiky, rétoriky, psychoanalýzy, sociologie či literární vědy a 
fenomenologie, jakož i genderových a kulturních studií. Teoretické pojmy a uchopení 
genderu jakožto performované, procesuální složky identity a otázky subverze zavedených 
genderových norem nejsou totiž předmětem pouze (v bakalářské práci) 
nejdiskutovanějšího díla Gender Trouble, nýbrž jsou rozpracovávány napříč celým 
dosavadním dílem Judith Butler, a to na různých příkladech (viz. Rámce války, Precarious 
Life atd.). Diplomantka se tedy musela nevyhnutelně s primárními texty dobře obeznámit 
a v celém textu bakalářské práce na ně hojně odkazuje, což oceňuji.  

Práci Kláry Löblové lze po stránce obsahové a faktografické máloco vytknout. Autorka se 
striktně drží jak primárních textů, tak následně sekundárních zdrojů (Salih, Cinar, Fulka, 
Zábrodská, Porkertová ad.), jež pomáhají Butlerové teorii vysvětlit a kontextualizovat, 
částečně se dotýká též (obecně docela komplexní) kritiky, jež byla Butlerové za její striktně 
teoretické uchopení genderu adresována. Práce se zdroji je poctivá a s ohledem na 
přehledový charakter předkládaného textu je bakalářská práce perfektně proodkazovaná; 
paradoxně jde místy vysoká četnost odkazů až proti čtenářskému komfortu. Nerozumím 
jen (nevysvětlenému) rozhodnutí pracovat s anglickým překladem Foucaultových Dějin 
sexuality, třebaže je k mání překlad český; umožňuje anglický překlad jiné čtení 
autorových úvah? Práce je přehledně strukturovaná a každá ze šesti kapitol diskutuje 
konkrétní pojem z butlerovského teoretického repertoáru a závěrem předkládá stručné 
shrnutí této diskuse. Orientace v textu je tedy s ohledem na jeho členění bezproblémová. 
Nicméně soudím, že Binarita a matice srozumitelnosti (kap. 5) měla být předřazena před 
vlastní diskuzi stěžejních pojmů gender, pohlaví, sexualita (kap. 2), neboť teprve 
v kontrastu k tradičnímu dichotomnímu uchopování femininity a maskulinity a návazné 
heteronormativity vynikne ona revoluční resignifikace genderu, kterou Butler přináší.  

Jakkoliv práci Kláry Löblové považuji za obecně zdařilou, dovolím si zde předložit několik 
dalších výtek. Poněvadž se jedná o práci přehledovou, myslím, že by textu slušela syntéza 
butlerovského korpusu, nikoliv jen členěná diskuse jednotlivých pojmů, které spolu však 
natolik integrálně souvisejí, že je těžko lze diskutovat v izolaci; tato skutečnost se pak 
v textu vyjevuje v poznámkách pod čarou, že konkrétní termín či myšlenkový směr bude 
diskutován v další pasáži. Konceptuálně tedy potom působí představovaná teorie 
atomizovaně a pro čtenáře/ku butlerovského díla neznalého/ou se text ocitne na samotné 
hranici srozumitelnosti. Třebaže kvituji poctivou referenční práci, z textu je evidentní, že 
studentka je na primární i sekundární literatuře výrazně závislá; máloco parafrázuje 
vlastními slovy či podává přístupnějším jazykem než citované ikony poststrukturalismu, 
takže místy lze jen těžko rozlišit, do jaké míry se jedná o původní formulace a do jaké míry 
o volný překlad (velmi komplexní angličtiny). Právě onen navrhovaný syntetický přístup by 
pomohl lépe určit, jak o poststrukturalismu a myšlení Judith Butler smýšlí sama Klára 
Löblová a nikoliv Sara Salih, James Williams či Josef Fulka.  

Ostatně jsou to právě různé přístupy (často pramenící z odlišného disciplinárního zaměření) 
autorů a autorek, z nichž diplomantka čerpá, co způsobuje, že práce – jakkoliv se věnuje 
teoretizaci konceptů – není ve formulaci a definici užívaných pojmů precizní. Např. na str. 
4 je diskurs „dialog či mechanismus, jakým se ve společnosti ustavuje vědění“, kdežto na 
str. 14 je diskurs definován obecně jako „souhrn tvrzení a pravidel v určitě společnosti a 
době“. Oboje jistě platí, ale důsledky pro takové zakotvení diskursu jsou s ohledem na 



formování subjektu (a vědění o něm) odlišné; reflexe těchto nepatrných formulačních 
posunů by zde byla podle mého názoru na místě. Nejinak je tomu pak na téže straně, kdy 
autorka tvrdí, že podle Butler jsou „gender i pohlaví jazykové konstrukce, mužskost a 
ženskost jsou „stále probíhající diskursivní praktiky““, avšak hned v následující kapitole 
Materiálnost v pojetí Butler studentka ukazuje, jak se diskutovaná myslitelka snaží udržet 
materialitu těla v centru pozornosti. Tento rozpor – jistě pramenící z postupného vývoje 
teoretických úvah Judith Butler – není ale diplomantkou reflektován. Opět, syntetický 
přístup k dílu by patrně pomohl tuto diskrepanci vyjasnit. Podobně by bylo dobré ozřejmit, 
zda jsou v práci pojmy heterosexuální diskurs, maskulinní diskurs, heteronormativní 
diskurs synonymní, či zda jsou (také) jiným pojmenování pro patriarchální uspořádání 
společnosti.  

Úvodní část bakalářské práce předkládá řadu otázek týkajících se životů genderově 
konformních i disentních těl a jedinců, avšak v textu nakonec nacházíme jen implicitní 
odpovědi či formulace, které by nám dala sama Butler. Zajímalo by mě, jak by na tyto 
otázky odpověděla sama diplomantka a konkrétně pak, na jakých relevantních příkladech 
by své odpovědi ilustrovala, tedy: (str. 1) „Jak je kategorie ženskosti a mužskosti 
překračována v běžném životě? Jaké netradiční podoby genderu existují? Může někdo žít 
stylem, jakým chce, a vyrovnávat se s tím, že se ho společnost snaží normalizovat? Bude 
mít genderově odlišný život jednoho člověka dopad na společenský systém?“ Za sebe bych 
se pak zeptala na limity, které lze spatřovat v příkladu drag coby subverze genderu. 
Považuje diplomantka tento příklad za relevantní a/či aplikovatelný v reálném, žitém životě 
běžného občana/nky? A dále, lze podle studentky butlerovské pojetí zavržených těl žijících 
na okraji/za okrajem společnosti (str. 23) číst jako inspiraci Agambenovým pojetím 
starořímského právního pojmu homo sacer? 

Navzdory předestřeným výtkám považuji práci za úspěšnou a kvůli tematické náročnosti 
za zdařilou. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.  
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