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Diskurz hormonální antikoncepce z perspektivy českých mužů 
 
  
 

Předkládaná diplomová práce Romany Klečkové přináší aktuální společenské 
téma doplněné o originální analytickou perspektivu, které bezpochyby obohacuje českou 
akademickou debatu o reprodukci. Pohled na hormonální antikoncepci optikou mužů 
nejen odhaluje normativní hodnoty a formativní vlivy, které do představ a argumentů o 
antikoncepci a kontrole početí vstupují z pohledu těchto mužů, ale zároveň rozkrývá 
důležitou dimenzi diskusí o antikoncepci mezi mladými lidmi, která je doposud zkoumaná 
jen okrajově. Analýza postojů a názorů mužů na (hormonální) antikoncepci má potenciál 
ukázat, jaké rozměry i důsledky má celospolečensky nastavený diskurz o reprodukci, 
v němž je kontrola početí téměř výhradně koncipována jako záležitost a zodpovědnost 
žen a dívek. Romana Klečková ve své diplomové práci umně a výstižně ukazuje, že 
integrální součástí takto nastaveného diskurzu jsou genderové stereotypy, binární 
nastavení genderových rolí a představ o mateřství a péči, i rigidní koncept „správné“ 
maskulinity, které zásadně ovlivňují, jakým způsobem oslovení mladí muži uvažují o 
reprodukci a antikoncepci. Kritika práce přísluší oponentce, já se jako vedoucí diplomové 
práce zaměřím hlavně na její pozitivní a silné momenty. 

Jedná se o práci standardní a velmi dobře připravenou, která se vyznačuje 
koherentní strukturou, adekvátně zpracovanou teoreticko-koncepční částí (a to jak 
s ohledem na práci s genderovými koncepty, tak zejména s ohledem na představení 
konceptu reprodukce, který považuji za velmi dobrý) a přínosnou empirickou částí, 
založenou na výborně zpracované genderové analýze polostrukturovaných rozhovorů. 
Stylisticky je práce pečlivá, obsahuje minimum překlepů a gramatických chyb, formálně jí 
nic nechybí a citační aparát i jeho zpracování je adekvátní (i když na spodní hranici 
očekávaného, jak odkazování v textu, tak seznam literatury na konci práce bych čekala 
širší). Teoretické části bych nicméně vytkla určitou rozházenost, v některých pasážích až 
nahodilost, která plyne ze snahy o co nejširší uchopení představované tématiky. Autorka 
si je vědoma toho, že žádný koncept a argument není sebevysvětlující, ale vyžaduje 
vysvětlení a kontextuální ukotvení. Její snaha o co nejkomplexnější pojetí teoreticko-
koncepční části je nicméně občas kontraproduktivní. Ve výsledku tato snaha o obsáhlost 
teoretické práci spíše škodí, protože s obšírností na malém stránkovém rozsahu celkem 
pochopitelně přichází obecnost, nutnost velkých skoků (historických i koncepčních), práce 
ztrácí lehkost a plynulost a začíná postrádat koncepční koherenci. 

Považuji nicméně za důležité vyzdvihnout a ocenit, že autorka teoretickou část 
několikrát přepracovávala, přičemž pracovala velmi samostatně, a pracovitě a 



 

zodpovědně myslím došla k hranici svých teoretických možností. Na komentáře a 
připomínky v průběhu přípravy a psaní práce vždy reagovala iniciativně a zejména 
v posledních několika měsících se podle mého  názoru práce velmi posunula kupředu, 
hlavně co se týče organizace a struktury teoretické části i propracování analytické části. 
Rozsahově je práce na spodní hranici požadovaného rozsahu, nicméně to samo o sobě 
práci nijak výrazně neškodí, autorka se vyjadřuje výstižně a úsporně. Metodologie 
feministického výzkumu, metoda zakotvené teorie i pozicionalita autorky jsou podle mého 
názoru zpracované adekvátně, i když dosti stručně. Za standardní (i když trochu „nudné“) 
považuji představení respondentů, které bylo možné do diplomové práce zapracovat 
poutavějším způsobem než jen heslovitě ke konci metodologické pasáže. V práci také 
postrádám přílohu se seznamem otázek, na jejichž základě polostrukturované rozhovory 
probíhaly.  

Analytická část patří dle mého názoru k nejsilnějším stránkám předkládané práce, 
což nebývá zvykem. Navzdory těžkopádnější teoretické části se v analytické části autorka 
argumentačně i stylisticky uvolní a výborně se jí daří provazovat vybrané citace 
s vlastními interpretacemi v poutavý, čtivý a analyticky hutný celek. I když celkově práce 
trpí klasickou „nemocí“ studentských prací, totiž nedostatečnou provázaností teoretické a 
empirické části, interpretační a analytická práce s nasbíraným empirickým materiálem je 
velmi silná, plynulá a „utáhne“ celou analytickou část práce. I v momentech, kdy autorka 
nabízí čtenářům velmi dlouhé citace, či několik citací za sebou, vždy následuje důsledná 
interpretační práce a celkové analytické shrnutí argumentů, které se v dané pasáži 
objevily.  

Kromě očekávaných genderových stereotypů a binárního myšlení autorka 
v analytické části například dovedně rozkrývá zcela absentující informovanost, 
nesystematičnost a nezájem vzdělávacích institucí (ať škol či zdravotnických zařízení) o 
téma mužů a hormonální antikoncepce, stejně tak jako roztříštěnost a neochotu toto téma 
probírat v rodině. Za naprosto fascinující moment analytické části považuji rozkrytí 
přemýšlení a argumentace respondentů ohledně užívání hormonální antikoncepce muži. 
Zatímco u svých partnerek se všichni respondenti shodli na tom, že zodpovědnost za 
ochranu proti početí je na nich z důvodu ženiny „biologické schopnosti reprodukce“, na 
otázku, zda by byli ochotní brát hormonální antikoncepci oni sami, binární biologickou 
podstatou reprodukce neargumentoval žádný z nich, ale všichni se zaměřili pouze na 
otázku negativních důsledků hormonální antikoncepce na své reprodukční a celkové 
zdraví (66-67). I zde autorka odpovědi respondentů výborným způsobem rozebírá a 
odhaluje podstatu i důsledky jejich postojů.  

 
 
Celkově práci hodnotím jako přínosnou a mám k ní pouze malé výhrady, převážně 
v teoretické části. Práci doporučuji k obhajobě a jako výchozí hodnocení pro 
obhajobu navrhuji hodnocení velmi dobře až dobře (v závislosti na průběhu 
obhajoby). 
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