
Posudek bakalářské práce Terezy Jirákové „Organizace K213 očima žen, kterým 

ovlivnila život“

Instituce rozvodu sebou nepřinesla jen pozitiva, jako je možnost vyvázat se 

z problematického vztahu či vyrůstat v nekonfliktním rodinném prostředí, ale i negativa

v podobě výrazného zhoršení životní úrovně (vesměs samoživitelek a jejich dětí) nebo 

pokračujícího pronásledování ze strany bývalého partnera. Toto pronásledování nemá 

v českém kontextu jen individuální podobu, ale v posledních dvaceti letech vzniklo 

několik tzv. mužských organizací, které se s odvoláním na údajnou diskriminaci otců při 

řízeních o svěření dětí do péče po rozvodu snaží různými způsoby znepříjemňovat život 

bývalým partnerkám jejich členů či sympatizantů. Tereza má s těmito „aktivisty“ osobní

zkušenost, na které se rozhodla stavět, když si volila téma bakalářské práce, což 

vyjasňuje v jejím úvodu, kde vymezuje svoji pozici. Její rozhodnutí podívat se na 

organizaci K213 očima žen, jimž ovlivnila život, však zároveň znamenalo, že se vydala na 

neprobádanou půdu, která skýtá řadu nebezpečí. Podobné organizace jsou totiž velmi 

agresivní vůči komukoliv, kdo si dovolí nesouhlasit s jejich agendou či kdo může 

potenciálně zpochybnit jejich cíle a praktiky. Problematické je také hledání lidí, kteří jsou 

ochotni se podělit o zkušenost s K213, protože se nezřídka jedná o dlouhodobě 

pronásledované ženy či odbornice/íky. Volbu tématu je proto třeba ocenit.

Kladně hodnotím i začátek její práce na bakalářském projektu, neboť postupovala 

systematicky a začala pracovat s dostatečným předstihem. To se projevilo i na formální 

stránce, která je na dobré úrovni. Práce je jasně strukturovaná, odkazování je 

konzistentní a seznam literatury dostatečný. Bohužel ke konci, když pracovala na 

empirické části, v úsilí poněkud polevila a měl jsem tak k dispozici jen první draft. Sice se 

jej podařilo posunout, ale dal by se dále cizelovat.

Dostatečný je i rozsah teoretické části, která představuje instituci rozvodu 

v českém kontextu a nabízí i jistou orientaci v problematice mužského hnutí a mužských 

organizací. V této oblasti musela Tereza načíst novou literaturu, které však v českém 

kontextu není mnoho. To se místy odráží v řídkosti odkazů, kdy například na stranách 10 

až 17 pracuje jen se dvěma texty, z nichž jeden je navíc poměrně problematický (Černá 

2001). Na druhé straně je třeba konstatovat, že Tereza neváhá se vůči některým 

tvrzením Černé kriticky vymezit a demonstruje kritický odstup od literatury. Stejně 

důležitá je však i reflexe vlastního vyjadřování, kdy asi není nejvhodnější mluvit rovnou o 

„českých militantních otcovských“ organizacích (str. 48).

Samotný výzkum se ukázal být větší výzvou, než jsme Tereza i já očekávali. 

V podstatě se vyplnilo to, co jsem avizoval v úvodu – jen velmi málo ženy bylo ochotných 

se podělit o své zkušenosti, ke kterým se vesměs nechtěly vracet a znovu prožívat stará 

traumata. Nakonec tedy Tereza musela zúžit svůj vzorek a kreativně využít i další zdroje 

informací, se kterými na začátku projektu nepočítala (zástupce neziskové organizace, 



webové stránky K213). Ačkoliv analýza trpí některými typickými problémy bakalářských 

projektů (přílišná popisnost, tendence číst v datech více, než v nich je atd.), přináší 

některé zajímavé vhledy a nové poznatky. I jiné zdroje například potvrzují zjištění, že 

organizace K213 uměle nafukuje svou velikost, přestože je to v podstatě organizace 

jednoho muže, nebo přinejlepším hrstky mužů. Důležitý je popis různých strategií 

uplatňovaných proti bývalým partnerkám o expertům a expertkám na rozvodové řízení.

I v empirické části je však třeba dbát na uměřenost vyjadřování. Na základě 

jednoho rozhovoru asi například nelze tvrdit, že: „Na těchto případech se ukazuje, že 

střídavá péče často nefunguje“ (str. 59). Hodnocení analýzy však raději ponechám na 

oponentovi/ce, protože mi chybí potřebná míra odstupu a kritičnosti k práci, kterou jsem 

vedl. Jako vedoucí práce navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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