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Autorka posudzovanej práce sa  rozhodla riešiť sociálne dôležitú (a aktuálnu) problematiku 

transformácie vybraného ústavného zariadenia pre ženy s mentálnou inakosťou, zároveň 

analyzuje a pomocou teoretických konceptov tzv.disability studies dekonštruuje pojmy 

postihnutie a mentálna nespôsobilosť.  

 

Teoretická časť práce: 

Teoretickú časť práce vnímam ako najkoherentejšiu a nasilnejšiu časť práce. Autorka nielen  

predstavuje zásadné inšpiračné zdroje práce, ale porovnáva ich a kriticky na ne nazerá. Za  

nasilnejšie pokladám kapitoly 3.)Pravé občanství a 4.) Internace neboli umlčení šílenství 

rozumem. Problémom sa ale stáva nulová aplikácia teoretických východisiek na  samotný  

etnografický materiál, čo je zrejmé v kapitole Záver str.89-91, kde sa teoretické východiská 

zo záverečných  argumentácií „vytratili“.   

 

 

Metodológia práce: 

 

Základným problémom, ktorý v práci vnímam, je absolútne neprimeraná metodológia 

výskumu. Autorka nevhodne zvolila semi-štrukturované rozhovory s jej informátorkami 

(konkrétne klientkami ústavu), ktoré by sa s rešpektom k inakosti žien, dali zameniť 

zúčastneným pozorovaním ich aktuálneho sociálneho chovania a organizácie priestoru. Veď 

čo iné sa dá lepšie etnograficky skúmať ako ohraničený priestor zdravotníckeho zariadenia? 

Autorka  prípadne mohla  využiť experimentálnych metód napr. picture analyse (ženy mohli 

kresliť, fotiť, filmovať priestory, ktoré aktérky zvýznamňujú). Ani sofistikované analytické 

programy na redukciu a organizáciu dát (typu Atlas ) neprinesli lepšie –rozumej reliabilné 

dáta.         



Dľa prílohy 4 (Návod pro rozhovor s klientkami) sa domnievam,že sa ROZHODNE 

NEJEDNÁ o semi-štrukturované rozhovory!!!!! V tejto perspektíve je analýza kategórie 

NEVÍM (str.58-61) argumentačne a logicky mylná.  

Na druhej strane musím odceniť reflexivitu práce, kde autorka zvažuje svoju pozicionalitu a 

etické dopady svojho pôsobenia v teréne. 

 

Žáner práce : 

Autorka v práci  prísne rozdeľuje teoretickú a analytickú časť, čo myslím škodí vybranej 

téme.  Práve GS priniesli sociálnym vedám zaujímavé formy písania, ktoré sú legitímne i 

v žánri magisterskej záverečnej práce. 

Veľmi pozitívne hodnotím ale fakt, že sa v hodnotenom texte  (našťastie) objavujú autorkyne 

reflexie jej vlastnej práce (vo sfére sociálnej práce), kde zaujímavo,  kriticky a gendrovo 

senzitívne zvažuje dopady sociálnej politiky na životy skúmanej skupiny. A to je  kľúč 

k ceste, po ktorej sa mala autorka vydať. Teda skúmať to, čo dôverne pozná-a koncipovať 

prácu buď za a.) ako analýzu diskurzívnych a sociálnych praktík sociálnej politiky a jej 

výkonných aktérov –aktériek (sociálnych pracovníkov, úradníkov, zamestnancov skúmaného 

zariadenia). Prípadne  za b.) jako tzv.becoming-teda stávanie sa sociálnou pracovníčkou  

v danej problematike alebo za c.) ako konštruovanie reformy sociálneho bývania metódou 

ANT (actor-network theory).  

Kladiem si otázku, či  grafické odlíšenie výrokov zamestnankýň a dokumentov k reforme 

ústavu iným písmom  (opticky veľkým písmom) zvýrazňuje pozíciu (moc)  zamestnankýň 

ústavu, alebo  má umocňovať medicínsky diskurz  (evokuje lekárske správy)?  

Na záver musím konštatovať, že i keď ma práca najmä po metodologickej stránke veľmi 

nepotešila, po stránke pedagogickej je táto práce pozitívnym príkladom prínosu štúdijného 

programu gendrových štúdií a ich aplikácie do žitej reality-aplikovanej praxe .    

Preto som sa rozhodla prácu hodnotiť známkou VEĽMI DOBRE. 
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