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Posudek na diplomovou práci Michaely Svato!ové
!eská "enská lobby na Facebooku: p#ípadová studie prezentace témat a cíl$
(posudek vedoucí práce)
Práce Michaely Svato!ové si vyty"uje velmi zajímavé a v "eském prostoru zatím málo
zkoumané téma: aktivismus v kyberprostoru. Práce propojuje velmi zajímav# dv# témata – podobu a
tematické zam#$ení aktivismu „%ensk&ch“ organizací a v&zkum sociálních sítí.
Na úvod posudku bych ráda p$edeslala, %e práv# hledání vhodného materiálu k v&zkumu
zp'sob', jak&mi se v "eském prostoru vyu%ívají strategie kyberaktivismu v rámci feministick&ch
politik bylo velmi zajímavou etapou práce na diplomovém projektu. V pr'b#hu jeho p$ípravy se
ukazovalo, %e v zahrani"í fungující a probíhající aktivistické kyperprojekty, nemají (zatím?)
v "eském prost$edí paralely, "i alespo( ne ve feministick&ch kontextech. Krátká diskuze k tomuto by
byla dobr&m dopln#ním úvodu do diplomové práce.
Metodologie
Teoretické vymezení
Co se t&"e teoretického vymezení práce, zasazení zvoleného tématu a v&zkumn&ch otázek do !ir!ího
kontextu konceptuálních diskuzí je práce zda$ilá. P$esto bych doporu"ovala n#které úpravy, nap$.
kapitola 2.3. „Ob"anská spole"nost“ je v sou"asném provedení velmi kusá, a navíc by se nabízelo
propojení s d$íve diskutovanou kategorií „informa"ní spole"nosti“, podobn# kapitoly 2.4., 2.5. a
2.2.2. bych si dovedla p$edstavit propojené v jedné kapitole. A diskuze „sociálních sítí“ je spí!e
obecn#j!ím zamy!lením nad prostorem internetu.
V&zkumné otázky, které si práce klade pova%uji za p$ínosné proto, %e poukazují nejenom na
ne/schopnost organizace komunikovat jednotlivá témata, "i pomáhají odhalovat r'znou míru
rezonance jednotliv&ch témat mezi feministickou ve$ejností a jejími zástupci, ale mj. také pomáhá
odkr&t hierarchizaci a up$ednost(ování n#kter&ch témat p$ed jin&mi. A jeliko% se práce soust$edí na
organizaci zast$e!ující vícero/v#t!inu organizací na poli prosazování genderové rovnosti, pova%uji
podobné kritické reflexe za velmi d'le%ité (pro argument viz nap$. str. 42)
Pro diskuzi b#hem obhajoby bych ráda po%ádala diplomandku, aby objasnila to, jak pracuje
s kategorií „reálného“ a „reálného sv#ta“ (str. 16, 21), a jak se tento koncept pojí s kyberprostorem?
Kladn# kvituji opatrn& a% skeptick& pohled na mo%nosti kyberaktivismu, nicmén# dichotomie, se
kterou se zde pracuje pova%uji za zjednodu!enou. Prosila bych tedy pro diskuzi objasnit vztah mezi
kyber prostorem a tím, co diplomantka naz&vá „reáln&m“ sv#tem.
Metody
Diplomandka se rozhodla dobrat se odpov#dí na polo%ené otázky pomocí kombinace kvantitativní a
kvalitativní obsahové anal&zy a data trianguluje skrze pozorování, které se soust$edilo na sledování
interakcí na FB profilu )*L, p$ed tím, ne% si stanovila kategorie dal!ích etap anal&zy. Pozitivn#
hodnotím také to, %e si autorka p$ed vstupem do empirického terénu klade otázky po své lokaci ve
v&zkumu a hodnotí svou ambivalentní pozici insiderky/outsiderky (35ff). V tomto smyslu vidím
zvolen& metodick& postup jako ú"eln& a vhodn& pro nastolené otázky. Zvlá!t# kvantifikující "ást
anal&zy pova%uji za potenciáln# velmi ilustrativní, a pozornost etickému rozm#ru práce pova%uji
vzhledem k nastavení práce za odraz etické citlivosti autorky.
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K provedení anal"zy:
Následuje n#kolik kritick&ch p$ipomínek a podn#t' pro obhajobu:
Nep$ehlednost rozd#lení „témata a priority“ CZL (str. 46) a !kála kódovacích jednotek, str.
40-41, a 10 st#%ejních témat, které mají podle slov autorky vykreslovat konsensus mezi
"lensk&mi organizacemi, str. 47. Jak se k sob# jednotlivá témata "i kritéria vztahují? Pro"
práce uvádí tyto seznamy témat, a jak& mají vztah k tomu, jak si autorka stanovila kódovací
jednotky?
• K mírné dezorientaci také p$ispívá to, %e autorka diskuzi organizuje podle kvantifikace
"etnosti p$ísp#vk' k jednotliv&m témat'm, nicmén# p'vodn# (str. 40) takto $azeny nejsou –
nicmén# toto je pouze malá v&tka k organizaci textu.
• V p'vodním vymezení na str. 40 jsou k sob# $azeny témata „%eny na trhu práce“ a „%eny a
globální chudoba“ – nicmén# v diskuzi se ukazuje, %e tato jsou pojednávána jako odd#lená
témata. Prosím o ujasn#ní.
• V zam#$ení CZL se také zmi(uje d'raz na intersekcionality – nachází ji autorka i v samotné
anal&ze?
• Grafy a kvantifikace, které autorka p$edkládá v práci nejsou ale dostate"n# analyticky
vyt#%eny, chybí k nim kritická diskuze, která by "tená$'m pomohla ocenit jejich p$ínos. Co
nap$íklad ukazuje srovnání a konfrontace cíl' CZL s grafem, kter& ukazuje zastoupení
jednotliv&ch témat v rámci lobbingov&ch aktivit? Co si máme odnést z grafu 2, kter& ukazuje
zastoupení cíl' CZL v rámci jejich aktivity na FB v roce 2012? Podobn# postrádám
vysv#tlení a argument i u ostatních graf' – zvl. u velmi pracného konfrontování s "tená$sk&mi
reakcemi a „pozitivními ohlasy“ na FB (str. 59), a je mo%né z grafu 4 vyvodit, %e jediné téma,
které rezonuje se t&ká pracovního trhu (moje vlastní interpretace grafu)?
Souhrnem, velká "ást práce, kterou autorka d#lá v rámci kvantitativní anal&zy patrn# nedojde
ocen#ní, "i mnohem men!ího ocen#ní, ne% by si zaslou%ila, nebo+ autorka si nedává %ádn&
prostor na diskuzi toho, co vlastn# tyto grafy odhalují a k jak&m argumentacím je jich mo%no
vyu%ít. O tom koneckonc' vypovídají i moje v&!e polo%ené otázky.
•

Nicmén# nejzásadn#j!í p$ipomínku mám ke kvalitativní "ásti anal&zy, kterou v práci nacházím
spí!e v kus&ch náznacích. Práci díky tomu chybí i vztah ke kontextu v roce 2012 probíhajících
spole"ensk&ch diskuzí a !ir!ích sociálních konflikt', které se nutn# musely odrazit do tematické
skladby diskutovan&ch obsah', ale mo%ná i do volen&ch strategií komunikace. Bez této
kontextualizace je t#%ko zhodnotit jednotlivé záv#ry. Co také takováto anal&za nem'%e odhalit
jsou zanedbaná témata (nap$. etnická odli!nost a nerovnost a sociální nespravedlnost
produkovaná skrze kategorie sociálního statusu, etnicity/rasy "i t#lesné a mentální jinakosti)...
Velmi ov!em oce(uji to, %e autorka práce záv#re"nou "ást práce v#nuje diskuzi toho, jak by se
FB profil CZL mohl lépe vyu%ívat k deklarovan&m cíl'm a kyberaktivismu. Toto autor"ino
rozhodnutí pova%uji za velmi p$ínosn& krok a vykro"ení k aktivismu.
Práci navrhuji k obhajob#, pova%uju ji za velmi pot$ebnou reflexi nov&ch forem komunikace
feministick&ch obsah' a jejich v&hod i rizik, a také podn#t k reflexi hierarchizace mezi jednotliv&mi
tématy. A jako v&chozí nominální hodnocení navrhuji !kálu mezi velmi dob$e.
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