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Posudek na diplomovou práci Kristýny Ciprové: 

Gay otcovství: výraz aktivismu v českém kontextu?

Hodnocení: 9 bodů; známka výborně (1)

Komentář:

Předkládaná diplomová práce Kristýny Ciprové je podle mého názoru velkým 
přínosem jak pro obor genderových studií, tak pro obor GLBT studií (který je u nás zatím 
bohužel téměř neexistující). Hned na začátku je třeba uvést, že práce vychází z 
výzkumného projektu o gay otcovství, k jehož spolupráci jsem autorku sama pozvala, 
takže psaní posudku na tuto diplomovou práci v sobě samozřejmě obsahuje tuto poměrně 
podstatnou dimenzi společné skoro dvouleté koncepční a výzkumné práce a nikoliv tedy 
pouhé vedení práce v konzultační rovině. Nicméně není mým úkolem tuto práci kriticky 
oponovat, ale představit ji v širších souvislostech jejího vzniku, autorčina přístupu, 
konceptů, metodologie a analýzy výsledků. Také považuji za důležité podotknout, že 
autorka měla na jednu stranu ze začátku možná ulehčenou situaci v tom, že 
spolupracovala na větším společném výzkumu, který již byl do značné míry formulován a 
připraven, na druhou stranu byla ale její pozice zcela jistě naopak ztížená skutečností, že 
si v dané tématice, v níž již několik let pravidelně publikuji a bádám, musela najít své 
vlastní místo, koncepční rámce a analytické pole. Takové hledání a vyjednávání rozhodně 
není jednoduché či samozřejmé a v tomto ohledu musím vyzdvihnout samostatnost, 
invenci, přínos a ambice, které autorka do projektu i následné vlastní diplomové práce 
vložila a přinesla. Celkově se tedy jednalo o spolupráci, kterou ze své strany hodnotím 
jako vzájemně velmi přínosnou a obohacující a jsem přesvědčená, že tato skutečnost se 
odráží i v kvalitě předložené práce, která nezávisle na společném základu výzkumného 
projektu stojí samostatně na svých vlastních nohách a hovoří sama za sebe.

Z pohledu vedoucí práce bych také tuto práci ráda zasadila do širšího kontextu 
autorčina individuálního intelektuálního rozvoje, zejména proto, že jsem vedla již 
autorčinu bakalářskou práci a mám tak srovnání jejího akademického posunu. Již 
v bakalářské práci, která se týkala mediální komparativní genderové analýzy vybraných 
GLBT pořadů České televize, autorka prokázala svou vynikající orientaci v odborné 
literatuře GLBT problematiky a konceptech a teoriích, které se k této tématice váží. I 
v diplomové práci patří podle mého názoru koncepčně-teoretická část k velmi silným 
aspektům práce. Tentokrát je však tato část obohacená o kontextuální komparativní 
rámec sociokulturního vývoje GLBT problematiky ve vybraných evropských zemích, který 
považuji za velmi podnětný a dobře zpracovaný. Autorka v této pasáži podle mého názoru 
nejen dokládá velmi široký záběr znalostí a schopnosti kontextualizace tématu (zejména 



2

v části věnující se Španělsku), ale zároveň výstižně a přesvědčivě artikuluje důležitost 
propojení mezi politikou rovných příležitostí, genderové rovnosti a stupněm rozvoje 
občanské společnosti na straně jedné a mírou homofobie a institucionálního a 
společenského přístupu ke gayům, lesbám a homosexualitě na straně druhé. K tomu 
navíc přidává v českém prostředí zcela originální a ambiciózní tezi o gay otcovství jako 
aktivismu v kontextu nových sociálních hnutí a „neinstitucionalizovaných“ forem aktivismu. 
I když tato teze zcela jistě otevírá dveře polemice a diskusi z mnoha směrů, zejména 
v českém kontextu se jedná o argumenty zcela neprobádané a nediskutované, jako téma 
gay otcovství samotného. Právě v ambici klást si a ve schopnosti samostatně formulovat 
nové výzkumné i teoretické otázky, stejně tak jako ve způsobilosti rozšiřovat koncepční a 
oborové rámce jejich pokládání, vidím největší důkaz intelektuálního rozvoje a posunu 
autorky v posledních několika letech, který začal na bakalářském stupni a vrcholí touto 
diplomovou prací. 

Co se hodnocení samotné práce týče, tak její největší přínos spatřuji v empirickém 
výzkumu tématiky, která je prozatím v akademické i veřejné sféře zcela opomíjená. 
K největším přednostem práce také řadím výborné a pečlivé zpracování metodologických 
postupů a epistemologických východisek, které budou jistě velmi informativní a 
inspirativní také pro další studující, kteří si tuto práci přečtou. V této, do značné míry 
reflexivní, pasáži podle mého názoru autorka vynikajícím a přesvědčivým způsobem 
demonstruje, v čem spočívá feministický přístup k výzkumu, vědě a vědění. 

Analytická interpretační část práce, tj. samotná analýza rozhovorů, pak přináší 
nepochybný poklad v citacích výpovědí respondentů, vhodně uvozovaný, 
kontextualizovaný a doplněný o argumentaci a analýzu autorky. V této části existuje zcela 
logická diskrepance mezi množstvím sebraného materiálu (který představuje přes 50 
nahraných hodin a 400 přepsaných stran rozhovorů!) a jeho prezentací v této práci (která 
je redukovaná na zhruba 30 stran). Je jasné, že prostorové možnosti diplomové práce 
dovolují prezentovat pouhý nepatrný výsek z celkového výzkumu, nicméně, podle mého 
názoru mohla být analytická část a využití přepsaných rozhovorů rozhodně daleko delší,
bez obav, že se práce stane redundantní či příliš deskriptivní. Přesto si myslím, že 
autorka vybrala velmi případné citace a detaily, které slouží k ilustraci a podpoře jejích 
argumentů. Jak jsem již zmínila výše, jsem přesvědčená, že teze o aktivismu, tak jak je 
zpracovaná v této práci, do velké míry nabízí prostor kritice, zejména proto, že autorka 
aktivismus zasazuje do širokého kontextu nových hnutí vycházejících z rozličných, někdy i 
protichůdných koncepcí; že (jak autorka sama explicitně uvádí) pouze dva respondenti se 
jako aktivisté definovali, takže se otevírá prostor pro kritiku určitého „účelového“ čtení 
aktivistického postoje a definice aktivismu; a protože práce pracuje s „potenciálním“, ne 
„reálným“ otcovstvím a rodičovskými ambicemi. Veškerá podobná kritika je podle mého 
názoru zcela namístě, nicméně bez toho, aniž by snižovala celkový přínos této teze či 
zpochybňovala kvalitu a úroveň předkládané práce. Naopak, myslím si, že podobná 
kritika a otázky, které práce podněcuje, jen dokládají, o jak inspirativní a přínosný materiál 
a přístup se jedná.

Závěrem bych ráda znovu vyzdvihla celkovou koncepční a argumentační vynikající 
kvalitu předložené práce, autorčinu širokou znalost odborné literatury, inovativní a 
inspirativní teze a přesvědčení, že po určitých úpravách je tato práce určitě vhodná a 
přínosná pro publikování. Před závěrečnou obhajobou proto navrhuji hodnocení 9 
bodů a známku výborně (1).
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