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Oponentský posudek diplomové práce předkládané k obhajobě Bc. Hanou Peterkovou
(Mediální prezentace sporů o děti s mezinárodní dimenzí)

Zpracoval: Jan Matonoha

Bc. Hana Peterková si jaké téma své diplomové práce zvolila přesně jeden z mnoha jevů, které 
sledujeme ve zpravodajství a pociťujeme, jak zde chybí jakákoli reflexe genderové dimenze dané 
problematiky, jaké dopady má zvolený diskurz na čtenáře/ky a jejich chápání genderových identit a 
stereotypů a říkáme si, že to je materiál zralý na studii či diplomovou práci. Téma „exekuce“ dětí tvoří 
neuralgický bod, na němž se pojetí genderových identit a jejich prezentace v mediálním diskurzu do 
určité míry polarizují a krystalizují a práci se domnívám se výborným způsobem podařilo zásadní body 
této problematiky postihnout. 

Mezi pozitiva práce Hany Peterkové nesporně patří, že je smysluplně strukturována, 
přehledně vede čtenáře jednotlivými částmi výkladu, signalizuje dopředu, čeho se budou týkat 
následující pasáže a jak jsou na sebe navázány, práce průběžně podává shrnutí a základní body své 
argumentace, takže je pro čtenáře lehké se v práci orientovat a průběžně i verifikovat koherenci 
argumentace. V práci se poněkud opakují formulace jejích cílů, zopakování však na druhou stranu 
není nikdy na škodu (a je lepší než čtenář tápající, co je účelem nejbližších pasáží). (Z gramatického 
hlediska jsem si všiml jediné drobnosti, portugalština se píše s malým počátečním písmenem.) Jako 
její největší klad hodnotím vedle samostatných analytických a interpretačních schopností, kvalitního 
zacházení s odbornou literaturou (rešerše i sumarizace hlavních bodů), formulační a argumentační 
koncíznost, zejména však množství vykonané práce při obsahové a diskurzivní analýze a to, že práce 
sama o sobě představuje důležitý příspěvek k rozkrytí neviděné reprodukce genderových stereotypů 
v mediálním diskurzu.

Před zhodnocením výzkumné části práce jen krátce několik slov k metodologickému 
zpracování a použité odborné literatuře. Práci shledávám po metodologické stránce jako velmi dobře 
propracovanou, s komplexně zvolenou kombinací využití obsahové a diskurzivní analýzy. Autorka 
dobře využila relevantní literaturu z oblasti KAD (Fairclough, Allen, Mills, van Dijk, Reinharz, 
seznámena je i s domácí relevantní literaturou – Valdrová, Osvaldová, Pavlík, další možností 
k odkazování jsou i studie J. Nekvapila, J. Homoláče, Dany Řeháčkové ad.), kterou standardně a 
koncízně vlastními slovy reprodukovala a zčásti i kriticky zhodnotila. To platí i u užité metody 
obsahové analýzy, kde je pro mne nicméně otázka, co vše pod ni spadá a co, zdá se, autorka 
nevyužila. Mám zde na mysli možností statistických metod obsahové analýzy, které umožňují pomocí 
text analyzujících softwarů sledovat frekvence výrazů (typu žena, otec, matka, dítě, gender, sociální 
role, právo, psychologie atp.). Zvoleny nebyly ani metody, které texty neanalyzují statisticky 
softwarem, ale kódují textový materiál postupy zakotvené teorie v nějakém softwarovém prostředí 
(Atlas.ti). Na přesvědčivosti argumentace to nijak neubralo, bylo by ale možné také obohatit analýzu i 
o tyto postupy. Podotkl bych také jen na okraj, že rozdíl mezi kritickou analýzou diskurzu a obsahovou 
analýzou není jen v tom, že KAD je více kvalitativní, interpretativní a subjektivní metodou, ale hlavně 
v tom, že se neomezuje na to registrovat kontext a počet výskytů sledovaných klíčových slov, nýbrž 
pohlíží na komplexnější diskurzivní postupy a umožňuje tak více proniknout do argumentačního, 
ideového a ideologického podloží daného textu a jeho způsobu reprezentace/konstrukce reality. 
Opakuji nicméně, že metodologické zpracování považuju celkově za více než zdařilé. 

Práce je celkově postavena na dobře vymezených otázkách velmi důsledně opřených o 
odbornou literaturu. Nejprve poukazuje na sociální a historickou utvářenost, podmíněnost a 
proměnlivost instituce mateřství a otcovství, na to, jak je toto upevňováno odbornými diskurzy, jak se 
z genderově stereotypního vymezení mateřské role stává strategická výhoda i nástroj patriarchátu. 
Dobře sumarizovaná a relevantně vybraná je odborná literatura k tomuto tématu – Ruddick, Oakley, 
Rich, Chodorow (i když ta reprezentuje pouze jeden z možných feministicky orientovaných pohledů 
psychoanalýzy na genderovou enkulturaci). Dobře je zpracována také feministická i ne přímo 
feministická kritika mediální reprezentace žen, mateřství a rodičovství vůbec (Shields, Luptan, Barclay, 
Erwin Goffman, Earle a Letherby). Z hlediska utváření genderových identit je dobře, i když náznakem 
(v sumarizaci Oakley 2000) zachyceno, jak se určitý fyziologický fakt (např. že ženy jsou roditelky)
dále kulturně využívá, jsou na něj nabalovány kulturní významy do té míry, že z relativně omezeného 
souboru daností se stává celý kulturní komplex, který je naturalizován – z faktu porodu a kojení se 
stává, že ženská genderová identita je z velké části podrobena ideologii mateřství i v těch sférách a 
fázích života, které nemají s porodem zcela nic společného (pohyb a uplatnění ve veřejné sféře, 
primární odpovědnost za rodičovství a chod rodiny atd.). Dobře je vymezeno pojetí soukromého a 
veřejného – vyšší valorizace veřejného (Bourdieu), soudobé parametry fungování veřejného prostoru 
nahrávají více mužům (soutěž, agresivita, sebeprosazení), tradiční kulturní spojování přírody 
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s ženským (Harding). V souvislosti s debatou o veřejné a soukromé sféře není odkazováno na práci 
Veřejný muž, soukromá žena (Betke Elhstein), argumentaci to nicméně nijak neubírá na kvalitě. 
Sumarizací feministické literatury k genderovým identitám a zejména problematice mateřství si tak 
autorka dobře připravila půdu, na níž pak mohla plasticky poukázat na některé problémy mediální 
prezentace, resp. konstrukce problémů sporů o děti. Ve výkladu se pak k nastíněné odborné literatuře 
důsledně vrací a funkčně ji využívá. V práci jsou (v návaznosti na práce Fowler, McQuail) také dobře 
zpracovány stěžejní rysy mediálního diskurzu. Autorka tak vypichuje, že mediálně je zpracovávána 
zpravidla více jen jedna krátká, ohraničená událost, nikoli její širší sociální pozadí a průběh, 
prostředkovány jsou spíše konflikty, nikoli konsensy, události se polarizují do jasných kategorií 
úspěch/neúspěch, my/oni atd. Genderována je také priorita událostí a samozřejmě i hlas podavatele. 
Tyto jevy autorka tak poté sleduje v empirické části. Jakkoli je to v práci tematizováno, ještě více bych 
zvýraznil dimenzi somatizace (Bourdieu) a určité pozitivity diskurzu: do striktně vymezené genderové 
rodičovské role je subjekt nejen tlačen represivně, nátlakem, očekáváním, ale do značné míry také 
tím, že „správné“ plnění je odměňováno (okolím, partnerem, rodinou, společností, médii). Zdůraznil 
bych tak rozměr každodenní performace, vrůstání do role, který je společensky valorizována. 
Z hlediska pozice otce a jeho zobrazení v mediálním diskurzu by dále mohlo být užitečné připomenout 
otcovskou roli, který z hlediska výchovy (coby kulturního procesu) byla přičítána otci coby hlavě 
rodiny, ženy byly z kultury v podstatě vyloučeny coby společensky a kulturně ne dostatečně schopné a 
zodpovědné. To může hrát roli jednak z hlediska dalšího poukázání na dobovou podmíněnost a 
arbitrérnost genderových a rodičovských rolí, jednak je otázka, do jaké míry obraz muže jako toho 
racionálnějšího ve výchově a pohybu ve veřejném prostoru zůstává přítomen v mediálním diskurzu i 
dnes. Přednesené „výtky“ jsou ovšem zcela marginálního rázu.  

V empirické části práce si cením toho, že se autorka v první řadě zamýšlí nad tím, proč vůbec 
sledovat mediální reprezentace, které se stávají výraznou formativní silou pro pojímání genderových 
rolí a identit. Svá tvrzení autorka důsledně opírá vždy buď o existující výzkum (dostupnou literaturu 
k tématu) nebo o svá vlastní výzkumná data. Stejně tak svá pozorování zasazuje do teoretických 
rámců, které si vytyčila (veřejná sféra jako prestižní sféra mužská, esencializace mýtu mateřství, 
psychologizace genderové problematiky, jež jako sociální a genderový jev není v užívaných 
diskurzech rozpoznána a pojmenována atd.). Autorka poukazuje na malou až nulovou kapacitu 
mediálního diskurzu sledovat právě širší, např. právě genderovou dimenzi dané problematiky a 
neschopnost mediálního diskurzu reflektovat své vlastní genderová očekávání a investice, které do 
reprezentace událostí včítá. Souhlasím s autorčiným čtením, že zásadní problém celé mediální 
reprezentace příběhu Sáry Barao je skutečnost, že není nijak zastoupen a představen hlas otce, jeho 
motivaci, aktivity, prožívání celé věci a v tomto kontextu vyznívá reprezentace jako zcela poplatná 
mýtu mateřství a představě, že dítě za všech okolností patří matce. Dobrý se mi v analýze jeví 
postřeh, kdy je hlas Úřadu na ochranu mezinárodních práv dítěte polarizován v rámci dichotomií 
rovnou jako hlas protivníka matky a spojence otce, nikoli jako instituce, jejímž zájmem není primárně 
stranit jedné ze stran sporu. Zde se práce onoho mýtu mateřství projevuje dosti jasně. Zároveň 
autorka zdařile upozorňuje na některé rysy právního diskurzu, který staví jednotlivá individua na 
úroveň objektů. Stejně zdařile autorka upozorňuje na redukci problému na otázku dítěte 
v psychologickém diskurzu, kdy je naopak do pozadí zatlačován aspekt rodičovského prožívání a 
psychologie si z dítěte činí určitého rukojmího své autority. Ukazuje se tak (nevyhnutelná) reduktivnost 
jednotlivých diskurzů: právní diskurzu reifikuje, psychologický se oproti tomu soustředí jednostranně (a 
karatelsky) na pozici dítěte, jakoby dospělé osoby včetně otce neprožívali emocionální zátěž také. 
Z obtížných dilemat potom glorifikace dítěte jako oběti a hrdiny nabízí jednoduché morální východisko. 
Důležité je poukázání na to, jak dostupnost zdroje (česky mluvící matka) zásadním způsobem 
ovlivňuje výslednou mediální konstrukci událostí – chybějící hlas otce jej zcela znevýhodňuje a 
implicitně staví do pozice viníka, dále polarizuje strany sporu na my a oni a nechává se vézt na 
diskurzu přirozeného mateřství. Zajímavé je i rozkrytí toho, že ač se na první pohled zdá, že 
hybatelkou změn je malá dívka, což jakoby nabourávalo stereotyp o dítěti a ženě coby pasivní oběti 
dění, zamlčena je v diskurzu pragmatická okolnost nabourávající tento romanticky optimistický obraz o 
dítěti, totiž že významným aktérem dění byl muž, dědeček malé Sáry, Michal Pavlo. Dobré je také
sledování užívání zdrobnělin pojících se výlučně s ženami, zdrobnělina od výrazu otec se v článcích 
neobjevuje. Autorka v analýze Komárkova komentáře s odkazem na literaturu (Oakley, Rich) též
dobře postihuje, jak mýtus mateřství omezuje životní prostor ženy – mateřství je odměnou, ale také 
jedinou životní alternativou, kterou patriarchát ženám nabízí. Je zajímavé, že Komárkův komentář, 
který by sliboval protiváhu vůči převažujícímu diskurzivnímu směřování mediálních reprezentací ve 
svém polemickém poukazu k neopominutelnému právnímu rozměru celé události, zároveň zásadním 
způsobem (nevědomky) zneužívá a posiluje stereotypy přirozenosti a danosti primátu mateřského 
vztahu k dítěti a nepřímo rozehrává (freudovskou) dichotomii nezodpovědné ženy neschopné 
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fungovat v neosobním či nadosobním právním rámci. Podstatné je celkově i to, že autorka nenabývá 
ambice soudit příběh Sáry Barao, nýbrž zaměřit se, jak mediální reprezentace této kauzy pracuje a 
dále ovlivňuje vnímání genderových identit a rolí. Jako výrazné pozitivum práce konečně vnímám 
uplatněnou feministickou perspektivu. Naivní očekávání by mohlo předpokládat, že feministické 
založení bude znamenat postavit se na stranu ženy (Natálie Barao). Práce však naopak upozorňuje, 
že mediální diskurz, zejm. autorky Pavly Kubálkové, je stereotypní ve viktimizaci ženského subjektu, v 
zásadní esencializaci mýtu mateřství a polarizaci soukromé a veřejné sféry ve vtahu k genderovým 
identitám. Celkově je pozoruhodné, jak se český mediální diskurz nejen v bezprostředním referování o 
události, ale i v obecnějších metareflexích opírá velmi jednoduše o mýtus mateřství, je relativně 
ochoten opomíjet právní aspekt věci a pozici druhého rodiče a neklade si otázku, zda pokud by mělo 
být dítě s matkou, tak nikoli kvůli předpokládanému esenciálnímu mateřství a vztahu matka – dítě, 
nýbrž kvůli například kvůli nebezpečí, jemuž je dítě vystaveno, pokud by se prokázalo tvrzení matky, 
že otec dítě sexuálně obtěžoval. Práce podává dobrou analýzu skutečnosti, jak mediální líčení 
poplatné genderovým stereotypům spojených s ženskou identitou ve podávaném zobrazení toho, jak 
jsou dcera i matka zprvu oběťmi a pak i sebeobětujícími se trpitelkami tyranského, necitlivého otce. Na 
druhou stranu bych očekával poukaz k tomu, že daná kauza ústila také ve snahu mezi rodiči 
mediovat, nenechat provádět rozluku způsobem, v němž jeden z rodičů takřka nevyhnutelně vyznívá 
jako násilník a druhý oběť. 

Vedle pozitivního hodnocení mám tedy také určité pochybnosti či dilemata vzhledem 
k způsobu argumentace práce. Oproti značně jasně podanému výkladu mi není zcela zřejmé, na 
základě čeho můžeme usoudit, že mýtus mateřství přispívá i k distorzi celé mediální reprezentace 
daného problému a na základě čeho můžeme tuto reprezentaci zcela zpochybnit. Problém 
samozřejmě je, že o samotné situaci, o referentu všech analyzovaných textů nic nevíme, máme 
k dispozici pouze právě ony diskurzy, které pro nás událost nějak konstruují. Nedozvíme se, zda 
Natálie Barao byla naivní, když odešla s dítětem protiprávně do jiné země, anebo zda naopak právní 
posouzení je necitlivé k právům ženy na obranu před domácím násilím a dítěte před zneužíváním. 
Z toho hlediska bych pociťoval potřebu vymezit se k tomuto problému, že nevíme, kde leží pravda –
máme k dispozici jen různé hodnotící verze. Samo hodnocení situace mi připadá nejednoznačné. Lze 
do celé situace včítat genderově problematickým prizmatem psychoanalýzy, že žena si kompenzuje 
lpěním na dítěti za každou cenu na úkor práva obecně i práv otce svou závist penisu, lze číst i tak, jak 
to mediální diskurz a pohled matky nabízí, že otec chce dítě jako sociální symbol a jako akt trestu vůči 
ženě, od níž se neočekává, že bude mít tu drzost od manžela odejít? Možná jsem velmi naivním 
čtenářem této události, který se dostává právě do vleku její mediální interpretace, ale postrádám 
v práci vyjasnění postoje interpretky. Pokud rovnou implicitně postulujeme, že žena není obětí situace, 
právního posouzení, jednání manžela, a že je taková situace jen mediální konstrukcí, pak by bylo 
(alespoň pro naivního čtenáře jako já) deklarovat, na jakém základě tuto mediální interpretaci 
odmítáme. Pávě proto jako stěžejní vnímám (snad redundantní) poukázání na to, že se střetáváme 
právě jen s diskurzy podávající určité obrazy událostí. Zároveň mi připadá trochu problematické bez 
dalšího pracovat s předpokladem, že tyto diskurzy jsou manipulativní – že straní apriori matce,
omlouvají její naivitu atd. Chybí mi zde právě určitá pozicionalita interpretky, skrze níž by deklarovala 
explicitně, že s mediální interpretací nesouhlasí. Nastává zde přitom potřeba se ptát, na základě čeho 
tak interpretka činí – neboť referent diskurzu nám zůstává nedostupný (nevíme nic o tom krom 
samotné mediální reprezentace, jak se situace mezi oběma rodiči vyvíjela). Proto i odmítnutí mediální 
reprezentace by mělo být o něco opřeno, více by mělo by mít objasněno, na základě čeho interpretka 
mediální konstrukci odmítá. Je otázka, zda zobrazení matky jako naivní a neschopné se pohybovat ve 
veřejném a právním prostoru, padá na vrub genderovým stereotypům, které formují mediální diskurz, 
a do jaké míry je to zobrazení relevantní, což samozřejmě nezjistíme. Zaráží mne ale automatický 
předpoklad, že onen mediální diskurz je právě čistě dezinterpretující. Sice nelze tuto analýzu než vítat, 
neboť jde proti srsti očekávání a rozkrývá právě genderovou stereotypnost onoho mediálního 
diskurzu, který bez dalšího a jednostranně straní matce, zároveň však nebere v potaz možnou 
relevanci takového zobrazení, a to aniž by bylo řečeno, na základě čeho tento obraz považuje za 
„umělý“, zavádějící či reduktivní. Jestliže mediální diskurz nás coby čtenáře zpravuje o tom, že dítě je 
zde obětí, nechce se stěhovat k otci do Portugalska, jistě to lze číst jako jednostranné, nevědomě 
manipulativní čtení, které v rámci mýtu mateřství očerňuje otce. Zároveň však není zřejmé, na základě 
čeho lze tuto reprezentaci odmítnout jako nevalidní. Odkud má interpretka jistotu, na jejímž pozadí 
tuto analýzu předkládá, že pocity dítěte nebyly právě tyto, že skutečně návratem k otci trpělo. Asi se 
lze tázat na oprávněnost jednání matky, která s dítětem dva roky protiprávně žila v Česku a pak se 
nelze patrně příliš divit pocitům dítěte. To však v analýze zmíněno není. Společně s prací tedy zásadní 
problém, jenž poukazuje na problematičnost zvolené reprezentace, vidím v tom, že chybí hlas otce, 
který nemá možnost prezentovat svou interpretaci a verzi událostí.
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Jednou z point práce by tak mohlo být poukázání na to, co je smyslem KAD: ukázat, že jsme 
vrženi do diskurzivních reprezentací a konstrukcí. Pokud bych si chtěl nyní jako hodnotitel udělat
relevantní, „pravdivý“ obrázek o dané kauze, mám k dispozici opět jen právě ono nevyhnutelně 
hodnotově zatížené čtení, které nabízí mediální diskurz, nebo dekonstruktivní, kritické čtení, který 
nabízí diplomová práce. Ani u jednoho se však z principu nemohu opřít o žádný pevný referenční bod, 
o žádné finální označované. Na jejich validitu mohu soudit jen z povahy jejich vlastní strukturace a 
koherence. Zde by se tedy nabízelo využít úvahu o problematice lokace a pozicionalitě situovaného 
pohledu, úvahu objevující se v úvodu práce (Linda Alcoff, Harding,). Základní problém lokace je, že je 
promítnuta v každém kroku práce, výběru, interpretace, závěrech. Pak je nutno se tázat, jakým 
způsobem do těchto aktů vstupuje předporozumění, lokace ve feministické tradici a agendě, vzdělání, 
sociální příslušnost, preferované čtení událostí, jejichž mediální reprezentaci analyzuji atd. To vše by 
mohlo pomoci implicitní úvahové kroky, které předcházely samotné analýze, jak ji autorka podává.

Dvě zcela marginální „výtky“ se týkají užívání lexika: výraz právo na potrat bych očekával 
spíše v pro-life diskurzech, ve feministickém kontextu, jako zde, bych užíval spíš pojem interrupce či 
umělé přerušení těhotenství. Potrat je v tomto kontextu buď hovorovou zkratkou nebo nepřesností. 
Druhou drobností, na níž chci poukázat, je, že v kulturní historii je místo zlé ženy ještě spíše než
postavou chybující, hřešící ale vposled poslušné Evy obsazováno apokryfní postavou Lilith. 

Práce by si mohla myslím klást v rozvinutější podobě i otázky, jež jsou v ní naznačeny. Dobře 
je v ní reprodukována konstruovanost, uzuálnost, selektivnost, strukturovanost a „žánrovost“ včetně 
nejrůznějších parametrů, které výslednou podobu toho, co a jak bude mediálně prezentováno, 
ovlivňují. Fakultativně by bylo možno ještě zvýraznit aspekt disciplinizace (či reduktivní zpřehlednění 
reality) prostřednictvím narativních rámců (Fiske). Mediální diskurzu také mnohdy jakoby neměl na 
výběr, informace musí proudit hladce, nemůže být příliš radikální, nonkonformní vůči společenského 
očekávání. Toto je zajištěno tím, že informace je podána vždy již v podobě poplatné nějakému 
narativnímu schématu, které je dobře stravitelné, v tomto případě schématu mytologie přirozenosti 
mateřské péče atd. To je v práci zmíněno, ale ještě důrazněji by bylo možné se akcentovat, jak 
výraznou úlohu to při zobrazování/konstrukci dané problematiky sehrává. 

Za další rozvinutí by také možná stálo i to, zda je vedle genderového rozměru neodmyslitelně 
a intersekcionálně přítomen i rozměr sociální, který se s genderovým silně potencuje (otec živitel, 
ekonomická závislost matky?) a etnický, kulturně, genderově národnostní (genderová kultura a 
dynamika hispánské kultury atp.). Zajímalo by mne, zda se v samém mediálním diskurzu či v jeho 
analýze může objevit genderově etnický aspekt, totiž skutečnost, že žena se vdává do jiného 
geografického a kulturního okruhu. Je možné, že je žena z východní Evropy v portugalském kontextu 
vnímána jako inferiorní, je zde odlišná míra patriarchálního očekávání? Vymáhá si otec poslušnost na 
své manželce coby ženě a navíc ženě z východu? Očekává nějakou míru submisivity? Pracuje se 
s těmito aspekty v mediálním diskurzu? Objevují se nějaké komentáře či implicitní náznaky, že sňatky 
na západ jsou viděny jako zištný kalkul, který může nést nepředvídané následky? V té souvislosti 
práce zajímavým způsobem ukazuje, že mediální obraz se velmi spoléhá na obraz cizince a na 
kulturní stereotypy. (Portugalec potenciálně jako temperamentní macho, násilník, kulturně a etnicky 
smíšené svatby jako vždy potenciální problém. Jako by v tomto mediálním zobrazení zazníval český 
stereotypní ideologický topos už z Babičky – Viktorka byla potrestána za svůj zásadní přestupek –
opustila hranice komunity a sexuálního a genderového řádu a „spustila se“ s cizincem.) To jsou ovšem 
již poznámky zcela na okraj. 

Závěrem chci zdůraznit, že výše uvedené pochybnosti o absenci lokace autorky a jejího 
předporozumění mediálně reprezentovaným událostem nejsou nijak zásadního charakteru a práci 
samu o sobě považuji za nadprůměrně kvalitní. K závěrečné obhajobě práci doporučuji a navrhuji 
hodnocení ve výši 9 bodů. 

V Praze dne 17. června 2008 

Mgr. Jan Matonoha, M.Phil.




