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Posudek na diplomovou práci Kamily Růžičkové 
Prostor jako sociálně konstruovaná forma oprese:  

Transformace ústavního zařízení pro ženy s mentální jinakostí v Ústeckém kraji 
(posudek vedoucí práce) 

 
 
Na počátek svého posudku bych ráda předeslala, že se jedná o tematicky i metodologicky 

výjimečnou práci, nejenom, že se diplomantka věnuje obecně opomíjenému tématu konstrukce 
mentální nezpůsobilosti, ale navíc ve své práci dává hlas přímo ženám, které jsou označeny za 
mentálně nezpůsobilé, a které jsou již tímto označením zbavovány možnosti na rovnocenné 
reprezentování své zkušenosti. Nicméně vést takovéto rozhovory je metodologicky obtížné. A zde 
chci opět vyzdvihnout, že diplomantka velmi důsledně reflektuje to jak je daná komunikační situace 
problematizována a ztěžována působením diskurzů a insititucionalizovaných praktik, které vytvářejí 
znevýhodnění a nezpůsobilost. Již jenom v tomto ohledu práce překračuje obvyklé etické a 
metodologické nároky diplomových prací. I změna tematického zaměření, které práce doznala 
v průběhu zpracování je odrazem toho, že diplomantka dokázala reagovat na kontext znevýhodnění a 
v konečném směřování práce se tak diplomandce podařilo odhalit hlubší mechanismy 
znevýhodňování a oprese. 

 Dalším cenným aspektem práce je snaha o intersekcionální pojetí, tedy sledování toho, jakým 
způsobem se kategorie mentální nezpůsobilosti  v ústavní praxi a péči prolíná s genderem. Toto na 
úvod ke shrnutí zásadních předností práce.  

 
Teoretické zázemí a metodologie 
Teoretické zázemí je bohaté, kombinuje feministické teorie, s genderovými pracemi z oboru 

kritické geografie, ale její hlavní zázemí leží ve feministických disability studies. Opět velkým 
přínosem do českého diskurzu je to, že se autorka v diskuzi mentální nezpůsobilosti opírá o 
poststtukturalistické paradigma a dokonce teorie performativity. To je v českém akademickém 
diskurzu, který se věnuje „mentální retardaci“ naprosto ojedinělé. A zde diplomantka velmi zřetelně 
čerpá z propojení genderových teorií a konceptů mentální jinakosti. 

V teoretické části vnímán jsou nejsilnější kapitoly 3 a 4, ale i zbývající kapitoly jsou 
zpracovány v neobvyklé šíři a hloubce, a s jasným vztahem k cíli práce, škoda jen toho, že nezbyl čas 
na finální úpravy. Tak zde zůstaly některé nepřesné a nešikovné formulace, či až mírně pozměněné 
interpretace a parafráze odkazovaných teoretických zdrojů (viz např. na str. 25, dále některé odkazy 
na práce M. Foucaulta) 

Výborné je také zpracování vlastní lokace a reflexe zvýhodňovaného postavení, které 
diplomantka uvádí nejenom v příslušné kapitole lokace, ale diskutuje je i v jednotlivých kapitolách 
práce, tam kde je to relevantní pro analýzu. I z toho hlediska považuji za velmi přínosnou diskuzi 
v kapitole „nevím“, ve které autorka odhaluje právě ony mechanismy, které vytvářejí „mentálně 
nezpůsobilý subjekt“. 
 
 
 

Poznámka k metodologii:  
Po delší diskuzi na začátku práce jsme se rozhodly pro rozhovory, resp. polostrukturované rozhovory 
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a to hlavně proto, že v recentnějších výzkumech jsou tyto metody, které 
nechávají zaznít přímo hlasy znevýhodňovaných, a těch, kterým je často i ve výzkumné praxi hlas 
odnímán (k emancipačním výzkumným praxím viz např. Mercer, Goodley, Carlston, Erevelles a 
další). To je každopádně relativně složitá výzkumná situace, a dovolily jsme si jí hlavně proto, že 
autorka má dlouhodobou zkušenost s prací v tomto kontextu. Přesto že autorka velmi dobře úskalí a 
obtíže výzkumu reflektuje (a i to velmi kladně hodnotím), je škoda, že do výsledných interpretací 
nezahrnula závěry ze zúčastněného pozorování, které bylo také součástí výzkumu. 

 
Samotnou interpretační část považuji za velmi silnou, i samotná výsledná kategorie – prostor 

jako sociálně konstruovaná oprese--, která dala název celé práci je důležitou reinterpretací kategorie 
mentální nezpůsobilosti. O to důležitější, že autorka důsledně odhaluje její genderovanost.  

 
Kritické připomínky: 
Zřejmě největším nedostatkem nejenom teoretické části, ale i celé práce je poněkud „těžká 

ruka“ autorky, která vede nejenom k nešikovným až nepřesným formulacím.  
V posledních revizích autorce také uniklo několik terminologických rozporů. Jestliže v práci 

důsledně používá kritické pojmosloví (jinakost, nezpůsobilost, „postižení“), pak v podkapitole 
věnující se školství a institucionalizovanému znevýhodňování v pedagogických strukturách používá 
termín „speciální potřeby“. V obhajobě bych autorku chtěla požádat o diskuzi tohoto termínu a jeho 
diskurzivního zařazení.  

Zpracování kapitoly „intersekcionalita“ 2.3., která je useknutá v půli a poté vlastně pokračuje 
v kapitole 4.3. 

V diskuzi kategorie „nevím“, by se nabízelo větší propojení s teoretickou diskuzí 
představenou v kapitole 3.1. (Subjekt mentálně postiženého), jinak ovšem je analýza odkazy na 
teoretickou diskuzi provázána a vhodně doplňuje i další teoretické zdroje, které se vážou přímo 
k diskuzi časovosti a prostoru (Halberstam, Wilton aj.) 

Dotáhnout by zasloužila práce s rozhovory s ředitelkou ústavu, kde autorka užívá relativně 
dlouhé pasáže (navíc vizuálně zdůrazněné). Navrhovala bych jejich zkrácení a hlavně důkladnější 
kritickou konfrontaci se samotnými výpověďmi klientek ústavu – a to především v otázce mateřství. 
 
K hodnocení vedoucí práce: 
Práce vzhledem ke své náročnosti vznikala déle a za dobu přípravy doznala velkých proměn. A 
chtěla bych zde také upozornit na veliké nasazení autorky, její samostatnost a poctivost v práci. 
Každá kapitola je promyšlená ve vztahu k cíli práce, a kapitoly etického rozměru, lokace a 
pozicionality byly psány několikrát v závislosti na proměně vhledu autorky do mechanismu 
znevýhodňování a prolínání genderu a mentálního postižení. Tento moment práce považuji 
z pedagogického a výzkumně etického pohledu snad za nejdůležitější charakteristiku práce. 
 
 
Práci jednoznačně navrhuji k obhajobě.  
 
Kloním se k hodnocení výborně, ale definitivní hodnocení mezi výborně a velmi dobře se odvine od 
samotné obhajoby, schopnosti diplomandky reagovat na kritické připomínky a od diskuze. 
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