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Posudek bakalářské práce 
 

autor práce: Kateřina Černá (sociologie a sociální politika, ISS FSV UK) 

název práce: Česká žena: vývoj vztahu moci a sexuality v kontextu proměny české společnosti. 

 

Stručná charakteristika práce a tématu 

 

Autorka se ve své práci snaží rekapitulovat vztah moci a sexuality ženy v historickém kontextu, 

vzhledem k rozsáhlosti tématu se zabývá aspekty reprodukční politiky jako prostoru mocenského 

ovlivňování sexuality ze strany státu, stejně tak se dívá na práci a rodinu a jejich vztah k rodičovství, 

tedy reprodukci jako prostoru mocenského ovlivňování sexuality ženy ze strany privátní sféry 

(socializace, partnerských vtahů) s přesahem do sféry veřejné, ta je pak zastoupena mediálními 

reprezentacemi ženy, její funkce ve společnosti s případným vztahem k její sexualitě. 

 

Zhodnocení práce 

 

Práci není příliš co vytknout. Samozřejmě jde o selekci a určitý pohled, přesto autorka vždy v úvodu 

vysvětlí své stanovisko, zúžení a konání (někdy možná trochu příliš didakticky, ale to není v zásadě 

špatně). Také práce nepřináší v zásadě nic nového, přesto je kvalitním přehledovým textem 

shrnujícím poznatky a myšlenky autorů a autorek relevantních pro zvolené téma/zvolená témata.  

Práce také stojí na velkém množství relevantní literatury, a to v nadstandardní šíři, se kterou 

autorka správně pracuje. I po jazykové stránce je práce v pořádku.  

 

Coby konzultant práce vím, že pro Kateřinu Černou bylo největší problémem, jak uchopit takto 

obrovská témata – moci a sexuality, vedle toho také v historickém vývoji a navíc teoreticky. Bylo 

nutné přistoupit ke zúžením, která by měla logiku, souvisela spolu, přesto měla vypovídací hodnotu 

jak za celé téma, tak i pro jednotlivá období. Došlo tak k odklonění od původního textu projektu ke 

konkrétnějším tématům. Domnívám se, že tyto změny byly prospěšné a nakonec se poměrně zdárně 

podařilo napsat logicky strukturovanou a konzistentní práci o takto širokém poli a časovém období. 

 

Stanovisko 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. Při obhajobě by se autorka mohl například 

vyjádřit k tomu, jaká témata další v oblasti moci a sexuality ženy vidí, kterými se mohla také zabývat. 
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