
 

Posudek rigorózní práce  Mgr. Bohuslavy Fuxové 

„Paradigma českého moderního a postmoderního feminismu v kontextu 

evropské kultury “ 
 

Bohuslava Fuxová svou rigorózní práci věnovala tématu feminismu v kontextu 

evropské kultury. Ve své práci deklaruje, že se zabývá „postavením a individualitou ženy, její 

svobodou v českých zemích od dob romantismu (…) a zvláštní pozornost je věnována 

evropským feministickým literárním počinům, které byly stěžejní pro další kroky 

emancipačního hnutí v českých zemích“. Podle autorky práce „mapuje rysy ženské 

emancipace, interpretuje některá stěžejní díla evropského feminismu a  analyzuje vlivy 

romantismu, liberalismu i kapitalismu na feminismus“. Cílem studie je podle autorky 

uchopení rozmanitosti ženského hnutí prostřednictvím kulturologické analýzy v konkrétním 

historickém a kulturním kontextu.   

Z hlediska obsahu práce zdaleka neodpovídá všem tématům, která autorka uvádí (viz 

supra). Možná z nedostatku prostoru se autorka ve své práci vyjmenovaným tématům sice 

věnuje, ale pouze je zmiňuje, neanalyzuje, nezkoumá je. Práce postrádá tezi, což podporuje 

její značnou neuspořádanost a nepřehlednost.  Jednotlivé kapitoly na sebe ne vždy logicky a 

časově navazují, např. po kapitole věnované významným ženským osobnostem, které 

ovlivňovaly veřejný život do 30. let 20. století, autorka přeskakuje 70 let a ocitáme se rovnou 

v roce 2000, kdy revue Prostor otevřela diskusi o ženské otázce, která je sice zajímavá, ale pro 

feministický diskurz v ČR nikoli zásadní. Následuje kapitola s názvem „Epocha pracující 

ženy. Násilí na ženách“, která se zabývá násilím na ženách – bez jakékoli návaznosti na 

předešlé kapitoly a nutno také podotknout, že navzdory názvu kapitoly se autorka nezmiňuje 

o souvislosti mezi pracujícími ženami a násilím na nich.  Dohromady kapitoly netvoří logický 

celek ani nejsou seřazeny chronologicky, schází vodítko nebo myšlenka v jejich uspořádání.  

Název kapitoly „Neměnnost ženství“ opět nemá vypovídající hodnotu, autorka zde 

hovoří o vzdělanosti žen, o Nietzchem, o boji o ideál, ale nikoli o neměnnosti ženství a hlavně 

nevysvětluje, co pod pojmem neměnnost ženství má na mysli a co to vlastně je „ženství“. Na 

stránkách 16 –21 autorka interpretuje nikoliv dílo, ale pocity a myšlenky Sibilly Aleramo, 

aniž by na celých těchto 5 stránkách citovala někoho jiného než samotnou Aleramo a i tu 

pouze 3x. Jak může autorka vědět, co Aleramo cítila?   

V kapitole „Individuální uznání. Kontext v evropské kultuře“ pak autorka na stránce 

29 tvrdí: „Na počátku 20. století ženy již zavrhovaly napodobování i protest (dvě různé formy 



závislosti) a raději se obrátily k ženské zkušenosti a prožitku jako ke zdroji autonomního 

umění a zahrnuly do feministické analýzy kultury i literární formy a techniky“. Tvrdí, ale 

necituje. Je toto tvrzení myšlenkou autorky samotné? A pokud ano, co tímto kumulovaným 

shlukem odborných a cizojazyčných pojmů chtěla říci a ve vztahu k čemu?  

Obdobně na str. 33 v odstavci věnovaném radikálnímu feminismu, autorka tvrdí: 

„Radikální proudy feminismu jsou však v současné době již na ústupu“, ale nijak necituje, 

nedokazuje, neargumentuje, nelze než vyvodit, že se jedná o osobní pocit autorky, který není 

nijak podložen.  

Z kapitoly Epocha pracující ženy – násilí na ženách mě zaujalo tvrzení autorky na str. 

96  „Naše duše ponejvíce nevědomě prahne po rozkoši. Proč tedy přepadení, znásilnění proti 

vůli partnera je možné jen u člověka? Proč je páření proti vůli druhého u ostatních druhů 

nemožné?“ – autorka by měla toto své tvrzení vysvětlit a zapracovat do kontextu práce. 

Kromě toho  s ohledem na tuto kapitolu bych ráda podotkla, že autorka mylně spojuje 

sexuální násilí téměř výlučně s rozkoší, feministický diskurz jej spojuje s mocí, neboť vychází 

z toho, že vztah mezi ženou a mužem je vztahem mocenským. Dalším tvrzením, které je bez 

citace a které je třeba vysvětlit  a zasadit do kontextu práce, se nachází na str. 108: „Umělé 

definice mužství a ženství zatěžují individuální osobitost postmoderních jednotlivců, žena již 

nezasvěcuje celý život mužovu štěstí, žena se již jen nedává a muž se snad už jen o lásku 

nerozrůstá. Láska v době individualismu vynáší rovnost a svobodu mužů i žen, není již jen 

ženskou identitou. Sice se v moderní době stala iracionální a paradoxní vášní, ale uchovala si 

věčné rysy, výtečnost, jedinečnost, rozvíjela se kolem nadějí a ideálů, které jsou trvalé“.  

Shrnuto: první čtyři kapitoly práce mají určitě nějaký význam, zůstává však skryt. 

Kapitola pátá je celkem přehledná – jako jediná a má vypovídající hodnotu, další kapitoly 

jsou opět především  tvrzeními autorky nebo zmíněním nerelevantních faktů bez podkladu, 

bez kontextu, bez citací.  

Formální stránka práce je spíše nepovedená. Kapitoly a podkapitoly nejsou číslovány, 

což činí práci nepřehlednou. Dalším problémem je přechylování/nepřechylování cizích 

ženských příjmení, kde autorka není důsledná a je pravděpodobné, že některé z uváděných 

autorů/autorek ani nezná: např. známou feministickou spisovatelku a filosofku Luce Irigaray 

nazývá Lucií Irigaryovou.  

Problémem jsou také citace, neboť autorka má velmi omezený citační aparát, cituje 

málo a nízká je i kvalita použitých pramenů a literatury. Jedná se o literaturu povětšině 

zastaralou (pohybujeme se s 5  výjimkami do roku 2002). Některé autory uvádí v literatuře, 

ale necituje (např. Giddens, De Beauvoir), jiné v textu práce hojně uvádí, ale nejsou 



v literatuře ani v pramenech (např. Freud). V pramenech a literatuře je příliš mnoho beletrie a 

historicky zaměřených děl bez genderového zaměření, což není v případě práce, která se chce 

zabývat feminismem, vhodné. Někteří autoři jsou v tématu jako je feminismus vyloženě 

nevhodní a nepřínosní např. Hausmann, Hovorka a jeho Erotikon – průvodce na cestách za 

láskou (sic!), Krupička,  Karel Lustig.  K literatuře je také nutné zaznamenat, že autorka 

neuvádí nakladatelství.  

Podle Rigorózního řádu FF UK má mít rigorózní práce rozsah minimálně 180 000 

znaků, zatímco práce B. Fuxové má od první do poslední stránky (tj. včetně titulní strany a 

literatury) 179102 znaků i s mezerami; bez mezer je to pouhých 152 407 znaků.  

Celkově autorka prokázala, že se v problematice neorientuje, práci schází obsah i 

forma a hlavně schází vedoucí myšlenka - teze. Nenašla jsem žádné paradigma, nenašla jsem 

tam ani moderní ani postmoderní feminismus a také kontext evropské kultury není zjevný. 

Podle mého názoru autorka nenaplnila cíle, které si v úvodu vytýčila, a proto nedoporučuji 

práci k obhajobě. 
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