
Oponentský posudek na diplomovou práci Romany Klečkové 

Diskurz hormonální antikoncepce z perspektivy českých mužů 

 

Diplomová práce Romany Klečkové je zdařilou absolventskou prací na neotřelé a málo 
zkoumané téma. Je jím zjišťování postojů mužů vůči fenoménu hormonální antikoncepce 
provedené formou šesti polostrukturovaných rozhovorů. Diplomantka volbou tématu otevírá 
nové možnosti výzkumu genderové a inter-vztahové dynamiky v rámci heterosexuálních párů. 
Zároveň se jí daří dobře nasvítit rigiditu stereotypních představ o maskulinitě, femininitě a (v 
tomto případě primárně) heterosexualitě a docela úspěšně poukázat na společensky hluboce 
zakořeněný dvojí standard uplatňovaný nejen ve vztahu k zodpovědnosti za reprodukci, ale též 
k zodpovědnosti za zdraví těl, která se nacházejí v reprodukčním věku, ale zároveň skýtají 
sexuální uspokojení. Roli tu hraje nejen genderová identita – zde, dle očekávání, je to 
femininita, s níž je reprodukce diskursivně spojována automaticky a nerozporuplně –, ale také 
(a v tom je práce Romany Klečkové podle mého názoru objevná) blízkost, respektive 
dlouhodobě udržovaný intimní vztah. Teprve v kontextu takového vztahu, jak se v práci 
vyjevuje, začínají být diskutována možná zdravotní rizika, která ženy užívající hormonální 
antikoncepci podstupují a téma zdraví (nikoliv nutně reprodukce či zabránění početí) se dostává 
do popředí.  

Jak diplomantka zjistila, obavy o zdraví žen, které hormonální antikoncepci berou, ale nejsou 
v dlouhodobém vztahu s respondenty či byly jen jejich krátkodobou známostí, se ukazují jako 
menší. Respekt k rizikům spojeným s hormonální antikoncepcí narůstá, čím blíže (a to jak 
fyzicky, tak emocionálně) se k respondentům tato dostává a vrcholí (sexuální podtext 
zvolených slov zde reflektuji) v momentě, kdy by se z ženských těl měla přenést do těl 
mužských. Diplomová práce ve svých zjištěních skvěle graduje v okamžiku, kdy respondenti 
v rozhovorech docházejí k reflexi skutečnosti, že ze své androcentricky privilegované pozice 
mohou bez společenských (a jakýchkoliv dalších) následků odmítnout hormonální intervenci 
do svého těla, ale souhlas s ní mohou – jak Klečková dobře dokumentuje na konceptu tzv. 
ideologie volby – očekávat u svých partnerek. Aby pokrytectví pozice, která mužům umožňuje 
vyvázat se s užívání hormonálních kontraceptiv, zastřeli, uchylují se k diskursivním praktikám, 
v nichž své partnerky traktují jako ty, které jsou zodpovědné za reprodukci a nesou 
zodpovědnost za to, jak tato ovlivní jejich životní trajektorii jakožto žen, nebo sebe popisují 
jako k rozhodování nezpůsobilé muže z důvodu své genderové identity. Diplomantka tento 
diskurs ukazuje jako falešně emancipační.  

Zde jsem shrnula dle mého názoru nejzajímavější zjištění, která diplomová práce Romany 
Klečkové přináší. Současně si myslím, byť toto není v textu práce nijak zexplicitněno, že právě 
ona nenásilná konfrontace stran ochoty užívat hormonální antikoncepci „na vlastní kůži“ může 
na individuální úrovni přispět k sociální změně: respondenti (soudě s citovaných pasáží) si 
jasně uvědomili rozdílné nakládání s těly, kdy ta ženská lze takřka beztrestně disciplinovat a 
řídit syntetickými látkami, kdežto ta mužská lze jaksi vytknout před závorku. Zda jsou kromě 
důsledků respondenti s to nahlédnout i příčiny spočívající ve fungování genderového řádu je již 
mimo rámec diplomové práce. Přesto myslím, že se v tomto kritickém záblesku práce blíží – 
byť možná nezamýšleně – feministickému akčnímu výzkumu.  



Navzdory řečenému si nicméně myslím, že potenciál práce zůstal v několika ohledech 
nevytěžený. Již v titulu práce stojí slovo diskurs, avšak toto není nikde v práci definováno. 
Prosím diplomantku, aby vysvětlila, jak s tímto konceptem v práci pracovala. Podobně jsem 
toho názoru, že definice genderu je v úvodu k teoretické části příliš „těkavá“ a není dobře 
vztáhnutá k tématu a cíli práce. Kdyby byla využitá definice sevřenější a cizelovaná a následně 
účelně propojena s analyzovanými rozhovory, ukázala by se problematika hormonální 
antikoncepce jakožto jednoho ze společenských faktorů ovlivňujících podoby maskulinity 
mnohem jasněji a plastičtěji. Což mě přivádí k mé hlavní výtce. 

Zásadní problém spatřuji v tom, že se teoretická část nepotkává s částí analytickou. Tyto působí 
jako dvě separátní jednotky, jejichž vztah je srozumitelný jen osobám s genderovou expertízou 
(pokud si bude chtít dát tu práci a hledat souvislosti). Úkolem diplomové práce ale přece je 
předložit koherentní argument! V této práci je absence propojení kapitol obrovská škoda. 
Kdyby byly hutné teoretické pasáže například o konstrukcích maskulinity (2.3.4), strachu z její 
ztráty (2.3.5) a fungování systému genderové moci (2.3.6) ilustrovány krátkými příklady 
z rozhovorů a následně analyticky vytěženy při analýze reakcí respondentů na kladené otázky, 
text diplomky by vytvořil dokonalý a takřka „neprůstřelný“ argumentační oblouk. Tím by 
studentka na příkladu hormonální antikoncepce komplexně doložila mocenskou dynamiku 
genderového řádu. Například v pasáži 2.3.2 diskutuje studentka proměnu role ženy coby matky, 
ale tuto proměnu již neaplikuje na skutečnost, že respondenti, pokud již o mateřství hovoří, činí 
tak pouze ve vztahu k těhotenství a porodu, nikoliv ve vztahu k následné péči a už takřka vůbec 
ve vztahu k jejich roli otcovské. Je jistě signifikantní, že hormonální antikoncepci respondenti 
s pojmem otcovství vůbec neasociují. Může být důvodem jejich věk? 

Jakkoliv se v diplomové práci vzorek šesti respondentů ukazuje být zajímavě názorově 
diverzifikovaný, čímž Klečkové výzkum získává na plasticitě a dynamice, je ale také sondou 
do generačních postojů. Toto není v práci reflektováno kriticky, je jen konstatováno, že se jedná 
o muže do 30 let. Ve skutečnosti jsou všichni ve věku 25-27 let, žijí ve vztazích trvajících více 
než 1,5 roku, s autorkou výzkumu se znají. Soudím, že detailnější představení nejen 
jednotlivých mužů, ale především důvodů pro volbu tohoto vzorku by pomohlo vysvětlit např. 
právě ono „vyvanutí“ pojmu otcovství z jejich úvah o hormonální antikoncepci. Ukazuje se, že 
více párů tuto nepoužívá a zároveň zaznívají obavy z jejích rizik. Nabízí se úvaha, že diskurs 
by se proměnil, kdyby pár plánoval rodinu a před početím vyčkával, než se ženino tělo „očistí“ 
od syntetických hormonů. Je pravděpodobné, že otcovství by zde najednou bylo přítomno aspoň 
jako úvaha a nahradilo by asociaci mezi hormonální antikoncepcí a uspokojivým sexem, která 
v rozhovorech opakovaně zaznívá jako velký benefit, jenž tyto přípravky (spíše mužům než 
ženám) skýtají.  

Podobně například zůstává nepropojen argument R. Shaw ohledně konzervativních a 
liberálních argumentů stran těhotenství u mladistvých (str. 23) na straně jedné, a autorčina 
úvaha o tom, že sexuálně aktivní žena „má ve společnosti vyšší hodnotu,“ což ji ale nutí 
přistoupit na užívání hormonální antikoncepce (str. 61). Nejsem si zcela jistá, zda podle 
tradičních patriarchálních normativů naopak žena hodnotu aktivním sexuálním životem 
nepozbývá (pokud sex není provozován za účelem plození; v takovém případě ale není 
jakákoliv antikoncepce třeba). Diskursivně je totiž ženská sexualita a reprodukce 
reprezentována často na bezvýchodné ose (asexuální) panna – matka – děvka. 



Pro účely obhajoby bych tak požádala studentku, aby vedle výhod takto věkově a vzdělanostně 
homogenního vzorku diskutovala i jeho možné limity. Jak a proč mohl odpovědi formovat 
blízký vztah s autorkou i to, že respondenti vědí, že je feministka, a že se vůči hormonální 
antikoncepci vymezuje? Lze tak například odpovědi, kdy respondenti otevřeně deklarují, že 
ženy nesmí být diskriminovány, považovat za neutrální, nebo je lze číst jako apel na tazatelku? 
Jak na úrovni epistemologie utváří diplomantčina negativní zkušenost s hormonální 
antikoncepcí očekávání, která ve vztahu k výzkumu má? Je dobré, že z hlediska pozicionality 
svůj antagonismus konstatuje, ale už se kriticky nezabývá tím, jaké dopady to může mít na 
zjištění, která její výzkum přinese, a to hlavně proto, že nemáme možnost nahlédnout do 
kladených otázek. Mohla by prosím studentka některá taková dilemata přiblížit?  

Jazykově je práce dobře zvládnutá (až na některé lapsy typu „zkolektovaná data“) a čtivá, avšak 
zasloužila by si výrazně častější proodkazování. Především analytická část je odkazů málem 
prostá. Lze usuzovat, že toto je důsledek absentujícího propojení mezi teoretickou a analytickou 
částí, přesto je to ale pro akademický text těžko omluvitelné pochybení. Seznam bibliografie 
by mohl obsahovat více děl právě například k rizikům hormonální antikoncepce.  

V souhrnu práci považuji za invenční a přínosnou a jako takovou doporučuji k obhajobě 
a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře.  

 

V Praze 10.2. 2020 

 

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


