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Posudek vedoucí práce na magisterskou diplomovou práci  
Kláry Moravuszové:  

 
 

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

  
 

Předkládaná diplomová práce Kláry Moravuszové patří podle mého názoru celkově 
do kategorie velmi slibných prací s velkým potenciálem, nicméně ve svém finálním 
výsledku průměrných diplomových prací. Zvolené téma je velmi aktuální a společensky 
zajímavé. Práce se věnuje opomíjenému a stereotypně nahlíženému fenoménu 
vězněných žen a konstrukce žen(y) ve vězení, který se autorka rozhodla zkoumat 
genderovou optikou prostřednictvím analýzy československé filmové tvorby v období 
státního socialismu a českých filmů polistopadové éry. Celkově se jedná o práci velmi 
solidní, disponující kvalitními i slabšími momenty, u které je evidentní, že autorku téma 
zajímá nejen věcně, ale má jej odborně prostudované a koncepčně ukotvené. I když je 
jasné, že autorka je formulačně i interpretačně zdatná, analytická část zůstala poměrně 
výrazně za očekáváním, což je nicméně způsobeno hlavně skutečností, že práce byla 
původně postavena na jiných výzkumných otázkách i empirickém vzorku a v práci tudíž 
zůstala určitá tenze různých přístupů ke stejnému tématu. Za daných okolností dle mého 
názoru autorka učinila maximum a předložila diplomovou práci, která je ve všech směrech 
obhajitelná a jednoznačně splňující magisterské standardy katedry genderových studií i 
fakulty humanitních studií UK. Kritika práce přísluší oponentce, já se jako vedoucí 
diplomové práce zaměřím hlavně na její pozitivní a silné momenty.  

 
Diplomová práce Kláry Moravuszové vychází z výborného zpracování teoreticko-

koncepční části, která je robustně pojatá (má přes 50 stran textu), solidní a dokládá 
autorčino nesporné kvalitní teoretické vybavení, koncepční nadhled, argumentační 
zručnost. Autorka dokládá svou znalost odborné literatury, kterou umí vhodně aplikovat 
na zvolené koncepty (zde mi chybí pouze alespoň dílčí diskuse konceptu stigmatu, neboť 
v empirické části se autorka přenesenému stigmatu věnuje. Navíc autorka s jinými texty 
E. Goffmana pracuje, takže je škoda, že zde nezmiňuje i jeho práci ke stigmatu…). Práce 
disponuje adekvátním citačním aparátem a rozsahově odpovídá požadavkům DP, i když 
se jí dá vytknout nepoměr mezi teoretickou a empirickou částí. Autorka pracovala 
důkladně a samostatně, vždy se snažila řídit kritickými komentáři a poctivě je zapracovat 
a v průběhu posledních měsíců před odevzdáním neustálým přepisováním systematicky 
zlepšovala celkovou úroveň práce. I přesto práce trpí klasickou „nemocí“ studentských 
prací, totiž separací a vzájemnou nekomunikací teoretické a empirické části, což je škoda, 
neboť autorka nepochybně má argumentační i stylistické schopnosti právě tuto nástrahu 



 

efektivně překlenout. Na druhou stranu, jak zmiňuji, toto není neobvyklý nedostatek u 
diplomových prací a v konečném důsledku práci sám o sobě nijak výrazně nesráží. 

 
Metodologická pasáž diplomové práce je velmi stručná, řekla bych až příliš. 

Metodologické části, a tím pádem i následné analýze, by velmi prospělo, kdyby autorka 
důsledněji vysvětlila svůj výběr filmů, které si k analýze zvolila. Vzhledem k tomu, že 
metodologická pasáž toto vysvětlení neobsahuje, pro čtenáře a čtenáře není úplně 
zřejmé, proč některé filmy autorka zařadila a jiné vynechala, čímž se autorka vystavuje 
zbytečné kritice. Také myslím, že autorka mohla do svého vzorku zahrnout více snímků 
(např. film Romeo a Julie na konci listopadu, který vynikajícím způsobem ukazuje 
konstrukci přeneseného stigmatu uvěznění na ženu, respektive matku), které  by jí 
umožnily více propracovat představené argumenty a odpovědi na výzkumné otázky. Jsem 
přesvědčena, že kdyby práce nebyla psaná pod časovým tlakem, její kvalita by byla 
nepochybně výrazně vyšší. 

 
Analytická část je podle mého názoru bohužel příliš krátká, což samozřejmě 

ovlivňuje i kvalitu propracování argumentů a využití analytických momentů, které 
jednotlivé filmy nabídly. Jako velmi nedopracovaný se jeví například vztah mezi 
jednotlivcem a společností, lépe řečeno střet mezi jednotlivcem a institucí, či 
institucionálním řádem. Tímto institucionálním řádem je samozřejmě nejen politické 
zřízení, stát a instituce vězení, ale i zároveň i patriarchální, heteronormativní genderový 
řád, o jehož analýzu jde v práci především. Stejně tak se autorka v analytické práci příliš 
málo věnuje analýze symboliky femininity (oproti zobrazování a konstrukcím žen(y) jako 
takové), což je velká škoda a nevyužitý potenciál. Tuto jemnou analytickou práci na 
několika úrovních předložená práce postrádá, i když genderová analýza obsažená v 
empirické části ukazuje, že autorka s genderovou perspektivou pracovat umí a vcelku 
relevantně ji také využívá. Jako velmi pozitivní na druhou stranu hodnotím systematickou 
snahu autorky o intersekcionální analýzu vybraných filmů a momentů v nich, a to zejména 
s ohledem na kategorie rasy a etnicity, která zase vyvažuje výše zmíněné limity.  
 
 
Celkově práci považuji za přínosnou, s malými výhradami za zdařilou a 
jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. Jako výchozí hodnocení pro obhajobu 
navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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