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Kolegyně Barbora Repická se ve své práci „Problematika rodu ako kulturologickej kategórie 

z perspektivy štrukturalistických postštrukturalistických prístupov„  zaměřila na v současnosti často 

artikulovanou otázku rodu, pohlaví a feminismu.  - Tematicky tedy práce nepůsobí objevně, zdá se, 

že by snad mohla aspirovat na jeden z mnohých příspěvků k módnímu námětu, který již ve svých 

více či méně erudovaných projevech vykazuje rysy banálních klišé a politických proklamací. Mohu 

jen konstatovat, že práce díky svým obsahovým kvalitám, formálnímu vystavení a kultivovanému 

odborně vyspělému jazyku zcela popírá toto prvotní očekávání!

 Bakalářskou práci Barbory Repické považuji za velice zdařilý metodologicky důsledný a 

poctivý pokus zasadit téma rodu, sexuality a identity do kontextu postmoderní filosofie a vytvořit 

pro jeho interpretaci pevná kulturologická východiska.

Kolegyně Repická vymaňuje dané téma ze sedimentu banalit a ustálených pravd a i díky 

tomu, že na stránkách svého počinu nechává polemicky zaznívat různá stanoviska a názory, 

rezonuje prací možná více otázek nežli odpovědí. - Jde o otázky konkrétní, nosné, jež by mohly býti 

podnětem k výzkumům oscilujících na hranici věd přírodních, medicíny a třeba právě kulturologie.  

Vzpomeňme kupříkladu jen téma mentální anorexie a bulimie, jež autorku dovádí k zamyšlení nad 

léčbou těchto „nemocí“ postupy západní medicíny a jejich naprostým selháváním... Či otazník nad 

tím, jak se důslední kulturní determinsté v otázce diskursivního utváření těl, pohlaví a rodu 

vyrovnají  s některými „biologickými“ danostmi, jako je těhotenství, porod či kojení..

Práce by nikdy nemohla dosáhnout daných kvalit, postrádala-li by její autorka širokou 

znalost a především vysokou míru porozumění náročným textům postmoderní filosofie. Její 

výbornou orientaci v dané problematice i schopnost samostatné intelektuální práce bezesporu 

dokládají i citace a vlastní překlady, jež Barbora Repická do práce zahrnula.



Přesto, že práce, jak již bylo zmíněno, vykazuje rysy odborné polemiky, v níž se střetávají 

názory jednotlivých autorit s komentáři samotné pisatelky, působí práce sevřeným uceleným 

dojmem. Právě tak ona otevřenost některých dílčích témat, která zůstávají připravena pro další  

teoretickou práci, neumenšuje jistotu, s níž je práce vedena.

Rovněž je třeba ocenit důslednou snahu autorky práce respektovat jako teoreticko 

metodologická východiska paradigma strukturalistické a poststrukturalistické filosofie. - Pokud 

kolegyně Repická území strukturalismu a poststrukturalismu opouští, upozorňuje na tuto okolnost, 

jako kupříkladu v případě zmínění myšlenek Jeana Baudrillarda.

Bakalářská práce Barbory Repické jest sebevědomým počinem talentované autorky, o níž 

lze zcela lapidárně, mimo odborný jazyk, říci, „že ví, co chce“. - Pokud by tedy tato práce nalezla  

své pokračování v práci diplomové, očekávala bych rozšíření a prohloubení tématu především o 

Derridovu filosofii a jeho koncepci rodů – podstatnější zmínka o tomto autorovi je možná to jediné,  

co mi v této bakalářské práci trochu chybí – a rovněž rozpracování daného námětu skrze optiku 

Delleuzeho a Guattariho konceptu  rhizomu.

Věřím, že kolegyně Repická by i na tuto výzvu odpověděla zajímavě pojatou, nastandardně 

erudovanou studií.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení klasifikačním 

stupněm výborně.

Do rozpravy navrhuji následující otázku:

Jak kolegyně Repická, prosím, nahlíží na filosofický koncept Derridův v souvislosti s pojednanou 

problematikou rodu a sexuality? Proč jej v této své práci do určité míry opomíjí?
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