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Posudek vedoucí práce na magisterskou diplomovou práci  

Elišky Pospíšilové (2. termín):  

 
Genderová analýza webových portálů LGBT komunit v České republice  
 
  
Diplomová práce Elišky Pospíšilové, předkládaná ke 2. termínu obhajoby, se podle mého 

názoru od prvního odevzdání velmi posunula kupředu. Z celkově slabé práce se pečlivým 

přepracováním stala práce dobrá, až velmi dobrá. Práce se posunula zejména 

v metodologické a analytické rovině, kde je důležité vyzdvihnout především skutečnost, 

že autorka se snažila důsledně zapracovat připomínky a kritické komentáře, které vznesl 

oponent při první obhajobě práce. Podle mého názoru byla ve své snaze úspěšná. Můj 

aktualizovaný posudek odráží tuto pozitivní proměnu práce, nicméně vzhledem k tomu, že 

při přepracovávání práce autorka pracovala velmi samostatně a logicky se řídila spíše 

radami a komentáři oponenta, předpokládám, že tento posun a proměnu práce zhodnotí 

zejména oponent.  

Diplomová práce Elišky Pospíšilové mapuje a analyzuje sebeprezentace současné 

české tzv. „teplé“ komunity na webových portálech a ptá se, o čem tyto prezentace 

vypovídají, na jakých (genderových) argumentech tyto prezentace stojí a jaké další 

argumenty a důsledky z nich logicky plynou. Stylisticky a formálně je přepracovaná verze, 

stejně jako původní práce, pečlivě připravená. Je zřejmé, že autorka se snažila o 

formulační plynulost textu a omezila redundantní momenty, jež činily původní práci na 

jednu stranu argumentačně příliš jednoduchou a na druhou stranu těžkopádnou zároveň. 

I přes toto zlepšení se v práci nicméně stále objevují analytické rozpory, kdy autorka na 

straně jedné správně vychází z konstruktivistických východisek a dobře využívá 

feministickou kritiku duality pohlaví a na straně druhé v práci občas sklouzává 

k zjednodušujícím až esencializujícím tendencím, kterých si je ne vždy plně vědoma, a jež 

silné momenty práce podkopávají.  

Teoretická část práce dokládá, že autorka má načtený široký záběr relevantní 

literatury, bohužel na druhou stranu teoretická část také místy stále odhaluje, že pro 

autorku není úplně jednoduché s touto literaturou efektivně pracovat. I když teoretická 

část představuje důležitý koncepční aparát i relevantní historické přehledy, autorce se ne 

vždy daří jasně artikulovat a vyzdvihnout, proč jsou daná pasáž, koncept či argument 

důležité, a jakým způsobem se propojují s výzkumnou otázkou i empirickou částí obecně. 

Ve výsledku pak teoretická část působí stále ne zcela přesvědčivým dojmem, i když i zde 

došlo k výraznému posunu. Je nicméně nutné zmínit a vyzdvihnout nejen velmi iniciativní, 



 

samostatný a pečlivý přístup autorky k práci, ale i posun, který autorka v průběhu práce a 

zejména v průběhu jejího přepracovávání učinila. Práce má podle mého názoru stále 

určité slabiny a nedostatky, na druhou stranu zároveň disponuje důležitými kvalitami, 

zejména v empirické části. 

Práce se stále dá charakterizovat jako do určité míry rozporuplná, kdy obsahuje jak 

průměrné momenty (zvláště formulačního a analytického charakteru), tak zcela adekvátní, 

mnohdy i velmi dobře napsané pasáže, a na mnoha místech i důležité a bystré analytické 

postřehy. Jak jsem již psala v prvním posudku, problémem obou částí práce je podle 

mého názoru specifická stylistická dikce autorky, která formuluje a prezentuje i zcela 

legitimní a cenné argumenty občas neobratně a kostrbatě, takže někdy není zřejmé, kde 

leží hranice mezi skutečně problematickým nebo nedostatečným argumentem či 

teoretickým zpracováním a pouhou formulační nejistotou či neadekvátností 

prezentovaných dat a použitých argumentů. Některým argumentům a pasážím se 

v mnohém nedá nic konkrétního vytknout, i když čtenář může mít akutní pocit, že pasáži 

něco důležitého chybí. Tento problém samozřejmě nelze zcela změnit či vymýtit během 

přepracování práce, neměl by však bránit úspěšné obhajobě této práce. Stylisticky podle 

mého názoru práce sice v některých místech nedosahuje kvality jiných magisterských 

prací, je však otázka, nakolik závažná je stylistická rovina v celkovém hodnocení odborné 

kvality práce. Velmi pozitivním aspektem práce je pak jistě za prvé kontextualizace 

feministické pozicionality autorky, a za druhé její neustálý důraz na nezbytnost využití 

feministické teorie a přístupů ke kritice heteronormativity a změně diskriminačního 

společenského myšlení.  

Empirická část, a zejména pak rozsah a analytická hloubka samotné empirické 

části, i prezentace metodologické pasáže, podle mého názoru doznaly největších a 

jednoznačně pozitivních změn. Její zhodnocení samozřejmě přísluší 

oponentovi/oponentce práce, ale osobně se domnívám, v současné podobě je práce již 

na adekvátní úrovni a nice nebrání její obhajobě.  

 

 

Celkově práci doporučuji k obhajobě a jako výchozí hodnocení pro obhajobu 

navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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