
Oponentský posudek na diplomovou práci Kláry Moravuszové 

Padlé ženy: genderové vyobrazení žen v instituci vězení v české/československé tvorbě 

Klára Moravuszová pro svou diplomovou práci zvolila velmi neotřelé téma, a sice téma 
reprezentace žen ve vězení ve filmech české a československé provenience. Její volba je 
inspirována úspěchem amerického „vězeňského“ seriálu Orange Is The New Black, jemuž 
se od jeho vzniku před šesti lety dostalo již nemálo akademické pozornosti. Sérii lze označit 
za genderově informovanou intersekcionální sondu do amerického vězeňského komplexu, 
která se na straně jedné nese na úspěšné vlně quality TV, na straně druhé pak 
společenským „hladem“ po větším množství reprezentací femininity v populární kultuře, 
kterou ovlivňují  (také) zájmy tzv. mileniálů/lek. Moravuszová zkoumá v práci vybraný 
vzorek šesti filmů natočených v rozmezí 1950-2007 a na pozadí teoretické literatury a 
případové studie Kateřiny Nedbálkové o dělání genderu v ženské věznici v ČR přichází se 
čtyřmi průřezovými kategoriemi, které se dle diplomantky ve vztahu ke zpodobňování žen 
ve filmových dílech objevují. Jedná se o reprodukci genderu ve v instituci vězení, fyzický 
vzhled, vztahy a sociální zázemí.  

Jakkoli mi přijde volba tématu práce výtečná a žádoucí – studentčina práce dobře ukazuje 
nejen na nedostatek genderového/feministického výzkumu v oblasti českého kontextu 
vězeňství, ale také na absenci komplexnější filmové tvorby, která by vězeňství a priori 
neasociovala s maskulinitou, protože mužství a ženství se fluidně vyjevuje jak v mužských, 
tak ženských věznicích – myslím, že téma zůstalo zhusta nevytěženo. Potenciál práce je 
zásadním způsobem limitován metodologicky a také analyticky. V následujících řádcích 
vysvětlím, co mám na mysli.  

Největší problém spatřuji ve výběru vzorku, konkrétně pak v jeho nekoherentnosti, kterou 
studentka v práci nijak nevysvětluje, což je škoda. Takto lze implicitně usuzovat na snahu 
o komparaci vybraných filmů, ale ani tuto nelze vlastně plně uskutečnit, když vychází 
najevo, že minimálně jeden film (Dlouhé dopoledne) není pro rozbor vhodný. Kdyby 
diplomantka lépe osvětlila, proč právě analyzované filmy do výzkumu zařadila a čím se 
řídila (vyjma vyhledávače na csfd.cz), pomohlo by to jí samé ujasnit si motivace. Původní 
cíl, totiž analyzovat filmy, v nichž je ženská postava konfrontována s vězením je příliš 
obecná a vlastně ani vzorku neodpovídá.  

Jinými slovy, Dlouhé odpoledne je vyřazeno, protože asistentka zaměstnance ve věznici je 
ve vedlejší roli a není jí dán prostor (str. 60-61). Kousek nebe má ženskou protagonistku-
vězeňkyni, podobně tak film Past, ale Kráska v nesnázích řeší ženu, na niž je „pouze“ 
přeneseno stigma jejího odsouzeného manžela; není vězeňkyní, ani dozorkyní. Podobné je 
to u filmu Kvaska, kde se vězeň úspěšně uchází o přízeň populární muzikálové herečky. 
Přítelkyně z domu smutku se rozhodně nabízí jako relevantní volba, podobně jako Past se 
odehrává v ženské věznici a má primárně ženské protagonistky, oproti výše uvedeným 
filmům je však adaptací autobiografické knihy Evy Kantůrkové a má čtyři díly (na rozdíl od 
předešlých, jež jsou celovečerní).  

Souhlasím s diplomantkou, že se vězení nějak promítá do života hrdinek, ale aspekty 
tohoto promítání jsou velmi rozličné, což má vliv na možnosti reprezentace femininity (tedy 
hlavního zaměření práce). Navíc, nazíráno touto nahodilou optikou by se do vzorku bez 
problémů kvalifikovaly další filmy: Milada (založeno na životě Milady Horákové, opakovaně 
vězněné a popravené); …a pozdravuji vlaštovky (hrdinka odsouzena k trestu smrti za 
velezradu); Jen o rodinných záležitostech (osudy politických vězňů se promítají do osudů 
nejbližší rodiny) či do konce Kájinek (biografie uprchlého odsouzence, v jehož případu se 
výrazně angažuje žena-obhájkyně).  

Z pohledu metodologie, tudíž soudím, že arbitrárnost zvoleného vzorku studentce 
nedovoluje komplexně a plasticky zodpovědět výzkumnou otázku č. 1, a sice: Jakým 



způsobem vybraná filmová tvorba konstruuje obraz vězněné ženy a jaké důsledky tato 
konstrukce má pro vytváření představ o ženě nevězněné? (str. 55). Toto metodologické 
pochybení pak má za následek, že ani analýza (které by mělo být proporcionálně k teorii 
věnováno více prostoru) nedokáže přinést nové „čtení“ či novou interpretaci filmových děl. 
Pokud diplomantka říká, že se v kvalitativní analýze inspiruje mimo jiné Fetterleyové 
vzdorným čtením (což je rozhodně relevantní přístup i v analýze filmu, nejen literatury), 
rozbor děl o ničem takovém nesvědčí, protože studentka filmy (jejich děj, hrdinky, motivy 
ve filmu, vztahy ve filmu atd.) pouze popisuje a nijak nerozporuje jejich „message“. 
Naopak, zdá se, že je příliš ovlivněna sociologickou studií Kateřiny Nedbálkové, respektive 
kratšími pracemi D. Balatkové, a tudíž je analytická část spíše apologií filmů ve smyslu 
míry jejich korespondence s realitou.  

Jinak řečeno, pasáž 5.2 Shrnutí analýzy vybraných filmů se místy čte jako ověření toho, 
zda filmy ukazují skutečnost vězeňských zařízení a jejich obyvatelek, nečte se jako kritické, 
genderově informované pojednání o obrazech žen-vězeňkyň, které filmy zpodobňují. 
Výstižným příkladem tohoto posunu, kdy Moravuszová zaměňuje reprezentaci za realitu, 
je následující pasáž k dílu Přítelkyně z domu smutku (str. 75): „Zajímavé je, že například 
ve svém výzkumu Balatková (2015) uvádí, že vězeňkyně mají čisté a učesané vlasy, 
převážně stažené do culíku, pokud je nemají ostříhané nakrátko. To se v tomto televizním 
filmu neukazuje. Naopak. Vězeňkyně mají vždy rozpuštěné, neučesané a mastné vlasy.“  

Myslím, že zmíněné výhrady dobře ilustrují, v čem spatřuji největší nedostatek 
předkládané diplomové práce. Jakkoli je motivace a zájem studentky evidentní, text 
ukazuje, že některé kompetence feministického výzkumu si Klára Moravuszová neosvojila 
zcela správně. Feministický výzkum nespočívá v deklaraci, že dělám feministický výzkum, 
nýbrž v sebereflexi svých motivací, pozicionalit a slepých skvrn. V tomto ohledu je myslím 
příznačné, že mnohém více o pozicionalitě studentky vypovídá Úvod práce, kde 
diplomantka osvětluje svou fascinaci seriály z vězeňského prostředí, a nikoliv vlastní pasáž 
věnovaná pozicionalitě, kde jen vyjmenovává, kým je (bílá, středostavovská žena bez 
zkušenosti z vězení). Právě citlivost k vnitřním pocitům a zájmům vypovídá o badatelce 
víc, než jen to, kde „stojí“.  

Teoretické pasáže věnované konceptům, paradigmatu, teorii jsou sepsány zdařile a věcně, 
ale ve světle výše zmíněné pozicionality, nekorespondují zcela s tím, jak si studentka při 
analýze počíná, což je škoda. Naopak velmi zdařilou částí diplomové práce je rozsáhlá 
Kapitola 2 Gender a instituce vězení; jedná se rozhodně o nejlepší úsek textu, který je 
zevrubný, pečlivý a dobře řešeršovaný (byť bych uvítala více kritických a feministických 
zdrojů nejen z ČR, ale i ze zahraničí; ostatně opakovaně zmiňovaná Renzetti je autorkou 
díla Feminist Criminology, které je pro téma vězeňství relevantní). Práci by pomohlo, kdyby 
studentka méně spoléhala na sekundární literaturu a šla „ke kořenům“ (např. místo 
Matouška a Osmana použila Harding či Haraway tam, kde hovoří o situovaném poznání). 
Obecně je práce psána čtivě, odborným jazykem, má jasně přehlednou strukturu. Její 
kvalitu však sráží absence jakékoliv provázanosti teorie s analýzou (například téma 
vězeňské subkultury se do analýzy filmů nijak nepromítá). 

Navzdory řečenému je ale práce obhajitelná, ostatně obsahuje pochybení, která jsou do 
určité míry v magisterských pracích běžná. Proto požádám, aby u obhajoby studentka 
diskutovala některé výše zmíněné výtky stran metodologie (výběr vzorku, vzdorné čtení 
filmů dle Fetterley) i analýzy vyjádřila se i k následujícím otázkám:  

1) Jak žánr vybraných filmů determinuje vyznění maskulinity a femininity? Je žánr filmu 
vůbec relevantní pro genderovou analýzu vězeňství? Pokud ano, jak konkrétně se toto 
ne/vyjevuje u zkoumaných filmů?  



2) Jaký vliv má na reprezentaci žen ve vybraných filmech skutečnost, že některé ukazují 
hrdinky vězněné nacistickým, resp. totalitním režimem? Jaký vliv má toto vědomí na 
způsoby, jimiž interpretujeme instituci vězeňství v těchto filmech? 

3) Existují v analyzovaných filmech momenty, které subvertují naše genderová očekávání 
stran femininity a maskulinity ve vězení?  

4) Jak se liší  / by se lišily reprezentace ženství s přihlédnutím k roli, kterou ženy ve vězení 
zastávají (dozorkyně vs. vězněná)? 

5) Práce nese titul Padlé ženy. Lze toto označení uplatnit i na hlavní protagonistku filmu 
Přítelkyně z domu smutku?  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 

 

V Praze, 13.9.2019 

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

 

  


