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Posudek na diplomovou práci Krist!ny Kaválkové
Poruchy p!íjmu potravy z genderové perspektivy:
nemoc, !i sou!ást "ivota?
Práce Krist!ny Kaválkové je motivovaná post"ehem velké patologizace a zplo#t$ní obecného
diskurzu o fenoménu, pro kter!, jak sama diplomandka s politováním konstatuje, neexistuje jin!
název ne% „poruchy p"íjmu potravy“. Ambice práce je nabídnout p"ímo perspektivu osob, které se
pot!kají s diagnózou PPP. Otázky, které si práce se zam$"ují na dopad stigmatizujícího ozna&ení
„poruchy p"íjmu potravy“ na vztah %en k sob$ sam!m i k vlastnímu t$lu. Diplomandka se také ptá,
jaké (a zda) alternativní v!znamy a interpretace tohoto fenoménu nabízejí samy %eny, které jsou
diagnostikovány jako osoby, které „trpí“ PPP.
Co se t!&e teoreticko-metodologického za#tít$ní práce:
Teoretick! úvod práce p"edstavuje tématiku v dostate&ném záb$ru, autorka zasazuje svou diskuzi do
teoretick!ch pohled', které zd'raz(ují sílící roli medicínského diskurzu a jeho „uchopení“ lidského
t$la. P"i&em% fenomény obezity, i PPP, které le%í na pomyslném kontrastním pólu, interpretuje
autorka na základ$ p"evá%n$ foucaultovsk!ch tezí jako odpov$), &i d'sledek intenzivních
disciplina&ních technik a mechanism'. Odkazuje se také na recentní teze o „moralit$ zdraví“, kdy se
po%adavek na (pé&i o) zdraví, zdrav! %ivotní styl a pé&e o sob$ stávají nov!mi po%adavky na morální
pozici jedinc'. To autorku vede k otázce, zda i tzv. PPP nejsou (spolu)produktem t$chto diskurz' a
jejich genderové povahy (str. 12; feminizace nemoci), i proto se v rozhovorech zam$"uje na
alternativní zp'soby, skrze které se %eny sna%í najít udr%iteln$j#í vztah k vlastnímu t$lu a sama sob$.
P"i konceptualizaci „poruch potravy“ jako sociáln$ konstruovan!ch a genderov$
podmín$n!ch fenomén' se Krist!na Kaválková opírá o p"evá%n$ o práce feministick!ch autorek jako
Susan Bordo, Sandra Bartky a Naomi Wolf, které p"enesly Foucaultovy teze o poslu#ném t$le
jako%to disciplina&ních strategií moderní spole&nosti konkrétn$ do vztahu s kulturními konstrukty
femininity. Tento pohled ale dopl(uje o kritické práce, které zd'raz(ují aktérskou rovinu a
sebepojímání %en jako%to aktivních aktérek. Tyto „star#í“ feministické práce spojuje
s konceptualizacemi rodu jako%to performativn$ vytvá"eného (Butler) na p'dorysu doxick!ch
ideologií (Bourdieu). Jako vedoucí práce musím poznamenat, %e podoba teoretického úvodu doznala
v pr'b$hu psaní dramatick!ch prom$n, a diplomandce se poda"ilo oprostit se od p"íli#
generalizujících soud', ahistorick!ch záv$r' a pouze popisného „p"evypráv$ní“ jednotliv!ch tezí.
V kone&né podob$ se jedná o esej, která je argumenta&n$ provázaná logick!m argumentem. Podle
názv' kapitol by se sice mohlo zdát, %e kapitola 2.5. Odli#nost zakotvená v t$le by m$la p"edcházet
kapitole 2.2., ale text samotn! logicky navazuje.
K anal!ze:
Autorka vyu%ila metodu polo-strukturovan!ch rozhovor', které strukturovaly 4 hlavní v!zkumné
otázky (str. 45-6; p"edpokládám, %e je autorka sama p"edstaví, proto zde necituji). P"íprav$ scéná"e
samotného rozhovoru i formulaci otázek jsme v$novaly relativn$ dlouh! &as, kter! byl pot"eba
k tomu, aby kladené otázky byly otev"ené a neobsahovaly hodnotící soudy, resp. p"edpoklady.
Získan! materiál je zpracován pomocí kódování. Jednotlivé kapitoly ale nejsou v%dy &len$ny podle
t$chto kategorií, n$kde autorka volí cestu spí#e tematického &len$ní (nap". 3.6. „ka%dodenní
situace...“). Ocenila bych, kdyby kategorie a kódy, které autorka získává z analyzovaného materiálu
byly v samotném zpracování explicitn$ji popsány a rozpracovány analytick!m komentá"em.
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Vytvá"ení
genderové
subjektivity:
p"esto%e v teoretickém úvodu se autorka
sna%í o propojení star#ích feministick!ch koncept' „poslu#ného“ t$la s recentn$j#í konceptualizací
Judith Butler, ve vlastní anal!ze toto hledisko z'stává spí#e na implicitní úrovni. Otázkou do diskuze
by tedy mohlo b!t, jak!m zp'sobem %eny performativn$ vytvá"ejí svou genderovou subjektivitu
skrze praktiky sebe-disciplinace?
Práce Krist!ny Kaválkové p"iná#í alternativní pohled hlavn$ na vztah %en „s PPP“ k nim
sam!m. Jak autorka velmi p"esv$d&iv$ ukazuje, sebepro%ívání %en se velmi v!razn$ li#í od
mainstreamov$ p"edávaného pohledu pasivních ob$tí nezvládnuteln!ch a sebe-s%írav!ch neuróz. Jak
práce ukazuje, velká &ást z nich svou situaci nejenom „racionalizuje“, ale uv$domuje si rozpor svého
chování a své snahy o sebe pe&ovat. To jsou momenty, které na práci a jejích v!sledcích hodnotím
jako nejcenn$j#í a nejzajímav$j#í. To jsou také ty &ásti, které by stálo za to v práci up"ednostnit a
v$novat jim více kritické/analytické pozornosti, nebo* nabízejí jednak nové pohledy na PPP, ale také
proti"e&í strategiím patologizace samotn!ch %en, a v neposlední "ad$ nabízejí vhled do fungování
genderového "ádu. Podobn$ zajímavé jsou pasá%e, kde autorka popisuje ambivalentní reakce okolí,
které nejd"íve %eny v disciplina&ní pé&i o sobe podporuje a hodnotí jejich úsilí o „dokonalost“ jako
v!raz schopnosti se o sebe postarat, b!t správnou a krásnou %enou, ale jen do okam%iku, kdy se
najednou ze správné sebe-pé&e stává n$co „patologického“, n$co, co odkazuje na tzv. du#evní
poruchu a femininitu patologickou. A v neposlední "ad$ bych ráda z práce „vytáhla“ pasá%e o sebepodp'rné skupin$ %en, které se ve v$t#in$ p"ípad' rozhodly nehledat „odbornou pé&i“ a spoléhají se
na vzájemnou podporu a pomoc. Je #koda, %e v práci samotné nejsou tyto momenty (&i momenty
jiné) více akcentovány samotnou autorkou. Toto se t!ká i samotného analytického komentá"e
k poznatk'm získan!ch z rozhovor', kdyby si diplomantka dovolila v$t#í odstup od materiálu,
dobrala by se mo%ná p"ekvapiv$j#ích a zajímav$j#ích záv$r'.
Jako inspiraci do dal#ího zpracovávání materiálu si je#t$ dovolím upozornit na momenty, kdy
ve v!pov$dích %en zaznívá imperative povinné zdatnosti/zp'sobilosti: tam, kde se %eny sna%í
odpov$d$t na interpelaci ideologie normality (ability), ony p"ece nejsou %ádné psychicky naru#ené
me#uge…” Tady se nabízí prostor k intersekcionální interpretaci a anal!ze.
Jako vedoucí práce se take vyjád"ím k pr'b$hu na#í spolupráce. Diplomandka pat"ila k m!ch
nejspolehliv$ji a nejpe&liv$ji pracujícím studentkám. O tom koneckonc' sv$d&í i to, %e zakon&uje
studium ji% po dvou letech. Krist!na pravideln$ zapracovávala moje p"ipomínky a vylep#ovala drafty
práce. Zde si dovolím jednu spí#e pedagogickou poznámku. Domnívám se, %e nakonec práv$
rychlost p"epracovávání kone&né podob$ práce a snaha pracovat co nejrychleji vzala diplomandce
volnost a odvahu p"edstavit si nap". jiné &len$ní, jinou kategorizaci materiálu a také záv$ry, které by
nabízely abstraktn$j#í uchopení analyzovaného materiálu. Mohu-li si tedy dovolit doporu&ení pro
dal#í intelektuální a kreativní práci, pak by to bylo, aby si autorka dop"ála &as na usazení, na
promy#lení a na p"ekvapení sama sebe. Na druhou stranu, diplomandka se b$hem práce na totmto
projektu prokázala schopnost vzdát se sv!ch dop"edu formulovan!ch pohled' a tezí, a –to je snad
d'le%it$j#í—tyto p"ed-teze si uv$domovat.
Práci bez váhání doporu&uji k obhajob$. Moje hodnocení práce se pohybuje mezi v!born$ a velmi
dob"e. V!borné hodnocení zohled(uje pokrok autarky v akademické práci a kvalitu její práce na
projektu, jako velmi dobré hodnotím analytické záv$ry a schopnost v!zkumn! materiál
kategorizovat. V$"ím ale, %e diplomandka b$hem obhajoby doplní a odpoví na mé kritické
p"ipomínky.
Ve Vídni, 18.10. 2011
Kate"ina Kolá"ová
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