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Oponentský posudek bakalářské práce Terezy Jirákové 
 

Název práce: Organizace K213 očima žen, kterým ovlivnila život  
Oponentský posudek vypracovala: Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová 
 
 Na bakalářské práci Terezy Jirákové je bezesporu třeba ocenit vlastní volbu 
tématu, a sice analýzu polostrukturovaných rozhovorů s ženami (a jedním mužem), které 
ve své profesi či ve vlastní životní zkušenosti měli co do činění s výrazně nevybíravými až 
zastrašujícími způsoby jednání několika organizací bojujících za práva otců během a po 
rozvodovém řízení.  

Studentka v průběhu výzkumu musela vyjednávat jak svoji pozici osoby, jejíž 
blízcí se během rozvodu „inspirovali“ (str. 7) agendou organizace, s jejímiž praktikami se 
autorka zásadně rozchází, tak skutečnost, že byla opakovaně upozorňována na blíže 
nespecifikovaná rizika, kterým se prováděním tohoto výzkumu vystavuje (str. 45). Oba 
zmíněné aspekty se ukazují v práci být určujícími prvky, a to jak v pozitivním, tak 
negativním smyslu.  
 Autorka zpracovává téma velmi čtivým jazykem, struktura práce je koherentní, 
avšak deklarovaná snaha o reflexi pozicionality (str. 7) místy selhává, a to právě na 
úrovni jazykové, kdy opakovaně označuje tzv. otcovské organizace hodnotícím 
adjektivem machistické či militantní (např. str. 52). Jakkoliv rozumím důvodům, které 
autorku na základě rozhovorů vypovídajících o zastrašování, dehonestaci, vyvíjení 
nátlaku na matky dětí jakož i pracovnice a pracovníky soudu či dalších státních institucí 
k tomuto označení vedou, stojí toto ve výrazném kontrastu k diplomantčině významnému 
zjistění co do potencionálního nebezpečí těchto organizací, a sice že se de facto jedná o 
početně zanedbatelnou skupinu několika mužů, kteří propojením svých individuálních 
sdružení vytvářejí optický klam, že otcovských nátlakových skupin je v ČR bezpočet. Tato 
skutečnost však v žádném případě neumenšuje význam traumatických zkušeností 
respondentek. Možná právě s ohledem na vlastní prožitky studentka místy přejímá optiku 
ba i jazyk zpovídaných subjektů (např. str. 66), drží se (především v empirické části) 
výlučně na deskriptivní úrovni a přepsané pasáže rozhovorů spíše shrnuje, než aby je 
analyzovala a hlavně propojila s koncepty otcovství, maskulinity, mateřství a genderu, 
které představuje v jinak velmi zdařilé teoretické části bakalářské práce.  

Jinými slovy, dílo explicitně neříká, z jakých paradigmatických pozic téma nazírá, 
tudíž čtenář/ka je nucena z textu dovozovat spíše konstruktivistické, feministické a 
částečně genderově citlivé zakotvení autorky. Návrat k výše zmíněným konceptům 
jakožto nástrojům analýzy by studentce otevřel vpravdě široké možnosti pro rozbor 
rozhovorů. Pokud autorka totiž provedené rozhovory kódovala, jak uvádí v metodologické 
části, proč kódů využívá způsobem, který je popisný (K213 a ženy, povahové rysy apod.) 
a nikoliv analytický?  

Autorka v teoretické části správně zmiňuje, že se česká justice drží jistého 
genderového stereotypu, že nezletilé děti po rozvodu patří (téměř vždy) matce a 
ukazuje, jak se s proměnou vnímání maskulinity mění i pojetí otcovství (a mateřství). 
Avšak při zjištění, že členům zkoumaných otcovských organizací nejde ani tak o blaho 
potomka, nýbrž o kontrolu nad bývalou manželkou (a potažmo dítětem) a uplatňovaní 
mocenského vlivu, se Tereza Jiráková zbytečně spokojuje s konstatováním ze 
sekundárních zdrojů, že se jedná o muže preferující tradiční autoritářské pojetí otcovství 
a dominantní roli muže nad ženou. Přitom k analýze se zde přímo nabízí rozbor 
maskulinity postavené na zmíněných hodnotách. Jinými slovy, může maskulinita 
postavená na opozici vůči matce a dítěti být vůbec slučitelná s participujícím otcovstvím? 
O jaký typ otcovství se by se pak mohlo jednat? Jaké genderové vzory by pak 
reprezentovalo? To jsou namátkou jen některé otázky, které bakalářská práce podněcuje 
a ráda bych, aby se k nim kolegyně Jiráková vyjádřila při obhajobě práce. Jistě by stály 
za pozornost i v případě, že by se diplomantka rozhodla pro další studium a výzkum. 

Dalším pozoruhodným tématem předestřeným v práci je z rozhovorů vyplývající 
zjištění, že si státní instituce nevědí se zmíněnými organizacemi rady. Místy se až zdá, že 
jsou onou hrstkou otců šikanovány, a tudíž svá rozhodnutí přizpůsobují nikoliv zájmu 
nezletilých dětí, nýbrž komfortu otců tak, aby se jednotliví pracovníci zmíněných institucí 
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vyhnuli dalším konfrontacím, které jsou však mimo právní rámec. Otázka tudíž zní, zda 
justice neselhává spíše ve vztahu vůči dětem a nikoliv ve vztahu vůči otcům, jak 
zkoumané organizace deklarují? Zdá se totiž, že zde máme co do činění se zásadním, 
systémovým pochybením státních institucí; i toto se nabízí jako prostor pro další výzkum. 

Zmíněná zjištění považuji za největší přínos práce Terezy Jirákové. Jejich 
analytičtější zpracování by jim však velmi slušelo, stejně tak interpretativní propojení 
prezentovaných pasáží z rozhovorů (str. 51-67). 

Po formální stránce práce vyhovuje požadavakům na závěrečnou bakalářskou 
práci, nicméně lepší proodkazovanost s paginací a nejen s vročením by si text zasloužil. 
Dále předpokládám, že i bibliografie by mohla být mírně rozsáhlejší, avšak refektuji, že 
se jedná o komplikované a v českém kontextu zatím poskrovnu zpracované téma.   
   

S ohledem na výše řečené doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení 
„velmi dobře“.  
 
 
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová 
 
 
V Praze dne 22. srpna 2013 


