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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

Za předmět předložené bakalářské práce si Barbora Repická zvolila teoretický rozbor 

problematiky rodu z hlediska strukturalistických a poststrukturalistických přístupů. Zvláštní 

pozornost je věnována zejména odkazu francouzského poststrukturalistického filozofa 

Michela Foucaulta v dílech poststrukturalistických feministek. Práci autorka rozčlenila do 

třech samostatných kapitol. 

 

Celkově je práce kompaktním zpracováním tématu. Práce však trpí některými nedostatky a 

nejasnostmi, jež vyžadují zpřesnění, nebo vysvětlení. Označení Foucaulta za strukturalistu 

(str. 22) považuji za nevhodné z hlediska vývoje jeho myšlení a zjevnému odklonu od 

strukturalistických pozic. Čím autorka zdůvodňuje své označení Foucaulta za strukturalistu? 

Již název práce naznačuje, že se autorka bude věnovat analýze rodu z hlediska strukturalismu 

a poststrukturalismu. Zatímco druhá označená perspektiva je nepochybně jedním z těžišť 

práce, strukturalismus se ke slovu téměř nedostává. Saussure je pouze jmenovaný a pod čarou 

je letmo naznačený Lévi-Strauss, jehož interpretace není zcela korektní. V rámci vlastní 

obhajoby doporučuji, aby se autorka věnovala vymezení strukturalismu a poststrukturalismu a 

jejich odlišení. 



 

V předložené práci se pro účely zvoleného tématu autorka věnovala rozboru díla Michela 

Foucaulta. Analýza jeho díla by měla být podle mého soudu podrobnější. Omezila se jen na 

několik vybraných děl. Například z Dějin sexuality se opřela pouze o první ze třech 

dokončených dílů. Nezmiňuje se přitom o koncepci biopolitiky, kterou Foucault výrazně 

rozpracoval právě v uvedeném díle. V čem by podle autorky mohla Foucaultova koncepce 

biopolitiky představovat vhodné teoretické východisko pro zpracování zvoleného tématu? Jak 

autorka rozumí koncepci biopolitiky? 

 

V bakalářské práci autorka akcentovala dílo Judith Butlerové, jež je nepochybně jednou 

z nejvýznamnějších reprezentantek feministického myšlení. Autorka je zjevně schopná číst 

Butlerovou s dobrým pochopením. V některých pasážích autorka vyjadřuje bez jakékoli 

argumentace, nebo se uvedení pramene, o nějž se opírá ve svém tvrzení (např. str. 31, druhý 

odstavec; jinak na mnoha místech příslušné podkapitoly). Na některých místech je těžké 

odlišit teze autorky a odkazovaných pramenů (zejména 2.4). To podle mého soudu snižuje 

dojem z jinak celkově dobré práce. Autorka se věnuje rovněž otázce disciplinaci (ženského) 

těla a de facto neuvádí žádné prameny, přestože lze najít celou řadu vhodných studií (např. 

Body Politics od Nancy Henleyové).  

 

Obecně lze konstatovat, že bakalářská práce splňuje standardní nároky kladené na práce 

tohoto typu. Práce má logickou strukturu. Autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou 

literaturou a práci vybavila odpovídajícím poznámkovým aparátem. Vyzdvihuji snahu 

autorky pracovat s primárními prameny, ačkoli občas čte primární autory přes jiné – např. 

Foucaultovy teze ke kauze Herculine Barbin autorka zjevně četla přes Butlerovou. Na práci 

lze ocenit volbu samotného tématu, které je v současném diskurzu ve vědách o kultuře velmi 

aktuální. 
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** 0 – nehodnoceno; 1 – výborně; 2 – velmi dobře; 3 – dobře; 4 – neprospěl/a 
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