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Posudek vedoucí práce na diplomovou práci Bc. Veroniky Najmanové:  

 
Vnímání mužského a ženského těla v české lékařské literatuře 

druhé poloviny 19. století a počátku 20. století 
 
 
 Předkládanou diplomovou práci Veroniky Najmanové na téma genderových 

pohledů na ženské a mužské tělo v české lékařské literatuře druhé poloviny 19. a počátku 

20. století z hlediska kritické genderové analýzy celkově hodnotím jako vynikající a 

mimořádně přínosnou. Před evaluací samotné diplomové práce považuji za důležité 

zasadit ji do širšího kontextu autorčina intelektuálního a akademického vývoje, který 

vysvětluje a odráží mnohé z toho, co budu komentovat následně. V průběhu jejího 

magisterského studia na katedře genderových studií FHS UK jsem u Veroniky Najmanové 

zaznamenala obrovský, téměř skokový posun nejen v uchopení genderu jako analytické 

kategorie, ale i v pojetí a přístupu k historii jako vědecké disciplíně, v její schopnosti 

samostatného historického bádání, ve způsobilosti produktivní kontextualizace výsledků 

jejího výzkumu v rámci relevantní české i zahraniční historiografie, v jejím talentu 

vytváření vlastních argumentů a výstupů a vymezování se proti osvědčeným a 

uznávaným autoritám v oboru. Zcela nepochybně k tomuto individuálnímu rozvoji přispělo 

i Veroničino souběžné magisterské studium českých dějin na filozofické fakultě Univerzity 

Pardubice a zapojení do tamních akademických a badatelských projektů, a v neposlední 

řadě i autorčiny ambice a nesporný potenciál pokračovat dále ve studiu moderních dějin 

na doktorandské úrovni. Tyto aspekty společně vytvořily prostředí a zázemí, které autorku 

inspirovaly a motivovaly k individuálnímu intelektuálnímu růstu, který bylo a je radost 

sledovat a podílet se na něm. Jsem přesvědčená, že s obhajobou této práce magisterské 

brány naší katedry a FHS opouští kvalitní, samostatná a nadějná osobnost, o jejíž 

akademické práci v budoucnu ještě jistě uslyšíme.  

  

Kritika práce je činností i povinností oponenta či oponentky, jako vedoucí práce 

považuji za důležité vyzdvihnout především to, že autorka pracovala nesmírně 

samostatně a aktivně a promptně reagovala na veškeré kritické připomínky a komentáře, 

které ode mě obdržela v průběhu výzkumu a psaní práce. Dále považuji za zásadní 

poukázat na to, že se jedná o práci, která je založená na původním výzkumu primární 

lékařské literatury, tzv. "domácích lékařích“, kterou před autorkou zatím (alespoň pokud je 
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mi známo) nikdo nestudoval. Z řemeslného hlediska se jedná o náročný pramenný 

materiál, jehož rozsah, koncepčně-teoretické uchopení i analytická kvalita jeho 

zpracování autorkou, dalece překračují standardy magisterských diplomových prací. 

Z těchto důvodů, a zejména vzhledem ke kvalitě zpracování, bych považovala za zásadní 

přínos a nejsmysluplnější výsledek autorčiny snahy, aby Veronika nezůstala jen u 

diplomové práce, ale některé její části přepracovala k publikaci v relevantním odborném 

časopise.   

 

Po čistě formální stránce je předkládaná práce precizně zpracovaná, nechybí 

pečlivý a důkladný citační aparát, teoretická část i závěrečná bibliografie je impozantní. 

Práce se vyznačuje jasnou a bravurní strukturou, důkladným a systematickým 

zpracováním a čtivým stylistickým pojetím, které jsou zejména pro historické práce velmi 

důležitými součástmi přitažlivosti a srozumitelnosti pro méně zasvěcené čtenáře či širší 

publikum. Autorka se, podle mého názoru úspěšně, snaží přiblížit čtenáři atmosféru doby, 

využít detailní citace z pramenných dokumentů i reflexi vlastních výzkumných kroků a 

postupů k „zatažení“ čtenářů a čtenářek do děje, k jeho či její aktivní (spolu)účasti na 

interpretaci a analýze představených zdrojů a argumentů. V tomto ohledu, v neustálé 

reflexi vlastního vkladu, v angažované pozicionalitě subjektivity, se kterou autorka do 

projektu vstoupila a zpracovává ho, se velmi výrazně projevuje feministický přístup bez 

toho, aniž by na něj autorka musela při každé zmínce upozorňovat a odvolávat se na něj. 

 

Empirická část je metodologicky přesvědčivá, analyticky propracovaná a 

argumentačně vyzrálá. Nechybí zde integrální propojení analýzy pramenů s teoretickou 

částí, což je častý neduh studentských prací. I s tímto úskalím se ale autorka bez 

problémů vyrovnává a je schopná provazovat svou analýzu a závěry z ní plynoucí 

s odkazy na koncepční rámce práce představené v teoretické části a argumenty jiných 

autorů a autorek, s nimiž průběžně pracuje. Z mého pohledu práce v podstatě nemá slabá 

místa, i když výtky a inspirativní kritické komentáře by se jistě daly najít. Tuto práci však 

přenechám oponentce či oponentovi. 

  

Na závěr bych chtěla znovu vyzdvihnout celkovou empirickou, koncepční a 

argumentační mimořádnou kvalitu předložené práce a přesvědčení, že po určitých 

úpravách je práce jistě vhodná a přínosná pro publikování. Práci s potěšením 

jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 
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vedoucí diplomové práce 


