
Posudek na bakalářskou práci Evy Švarcové „‘Stranger compliment’ neboli 

komentek jako forma symbolického násilí na ženách v kontextu ČR“

Musím přiznat, že mne název práce Evy Švarcové na první přečtení docela zmátl, 

neboť jsem nepochopil, proč v něm musí nutně být anglický výraz. Ani po přečtení celé 

práce v tomto ohledu nejsem moudřejší. Autorka na různých místech používá anglický 

výraz a český výraz záměně, přičemž v tom nevidím žádný systém. Jinak ale téma 

považuji za nosné a v českém kontextu za velmi inovativní. Jako vhodně zvolený se jeví i 

použitý metodologický přístup.

Cíl práce je však na různých místech vymezen různě. V abstraktu je cílem „ukázat 

nosnost tohoto tématu a iniciovat diskuzi na akademické půdě i mimo ni.“ Na str. 4 

„Cílem mé práce je tedy identifikovat a zviditelnit, jak diskurs(y) utváří především 

genderové identity.“ Na str. 50 "jak se komentek podílí na udržování status quo, iniciovat 

diskusi nejen na téma komentku, ale také oživit diskusi ohledně heteronormativního 

uspořádání…iniciovat proces transformace jejich [participantek] postoje vůči komentku.“

Práci by nepochybně prospěla lepší editace, viz např. str. 4 „Gender je však jen 

jednou z aspektů či složek identity, beru tedy v úvahu jejich intersekcionalitu a diskurzů 

s nimi spojenými;“ str. 5 „Tato část je zakončena krátkým shrnutím představených 

konceptů a pokusem propojit nastínit vlastní pohled;“ str. 6 „zymýšlím se“; str. 7 „ráda 

bych se pozastavil“ atd. Není zrovna povzbudivé, že se podobné chyby vyskytují v práci 

explicitně zaměřené na jazyk. Podobně by prospělo i častější členění do odstavců. Jen 

velmi čtenářsky nevděčné číst celé stránky souvislého textu (např. str. 25), ale málo jsou 

zpravidla i dva odstavce na stránku.

Pokud jde o teoretickou část, nepovažuji za vhodné v ní předjímat analýzy 

prezentované v empirické části, jak se nezřídka děje (např. str. 13, 16). Celá podkapitola 

3.3.1 by patřila do empirické části, protože se tváří jako analýza empirického materiálu, 

u kterého však není jasné, jak byl získán (str. 26-31). Jde o komentky, které autorka 

získala v rámci sběru dat nebo je jen tak loví z paměti? Jinými slovy, jaký byl systém 

jejich výběru a jak lze ověřit, že se skutečně používají? Podkapitola 3.5.1 věnovaná 

fenoménu komentku je zase zřejmě celá postavena na předchozím výzkumu studentky, 

jehož závěry jsou předkládány na celých 10 stranách. 

Podkapitoly věnované koncepcím moci Foucaulta, Bourdieu a Butler působí spíše 

jako konspekty z jejich knih, než jako ucelená a provázaná diskuse moci. Je také 

překvapivé, že ačkoliv v teoretické části věnuje autorka tématu moci obrovský prostor, 

v empirické se toto slovo objeví ani jednou, a to ještě v ustáleném spojení symbolická 

moc? 

V této části také autorka neřeší koncepčně otázku strukturalismu a 

poststrukturalismu, ačkoliv zmíní, že Bourdieu vycházel ze strukturalismu a Bulter je 

obvykle řazena k poststrukturalismu. Jak to jde podle ní dohromady? Mohla by také 

autorka vysvětlit, jak jde s konceptem symbolické moci Bourdieu dohromady věta: „Lidé, 

kteří symbolické moci podlehnou, se chovají komplicitně, podporuje „oprávněnost“ a 

„přirozenost“ těchto pravidel“ (str. 79)?

Z věcného hlediska si nejsem jist řadou nabízených tvrzení. Jen namátkou, není 

například pravdou, že až Foucault přišel s tím, že moc je integrální složkou vztahů ve 

společnosti jako celku. To věděli již Foucaultovi předchůdci jako Weber či Marx. 

Nemyslím také, že by Foucault nahradil dichotomické pojetí ovládaných a ovládajících, 



spíše hovoří o jiném typu moci, kterému do té doby nebyla věnována náležitá pozornost. 

A už vůbec si nejsem jist tvrzením, že Foucault zcela vylučoval možnost volby jednání 

jako pouhou iluzi (str. 11), ostatně autorka se vyjadřuje podobně na str. 19. Nemyslím si 

také, že strážci žen jsou jen muži (str. 18). Obecně považuji za problematické, když 

autorka přisuzuje moci lidské vlastnosti a možnost jednání, např. str. 12: moc chce 

„dosáhnout svého a nebýt rozpoznána“. Nerozumím také definici moci „jako jednání 

působící na jednání“ (str. 46). Co tím chce autorka říci? Po pravdě mi nebylo jasné ani,

čeho měla být příkladem diskuse diskurzu viktimizace na str. 23-26? 

V úvodu empirické části jsou vhodně představena paradigmatická a metodologická 

východiska. Dostatečně je vysvětlen výběr participantek. Dostatečně detailně je popsán i 

průběh rozhovorů a řada nejistot a rozhodnutí s ním spojených.

Za velmi problematickou však považuji osnovu rozhovoru a její představení, které 

nemohu nazvat jinak než návodnými. Participantkám je v podstatě hned v úvodu 

vnucena představa, že komentování žen na veřejnosti je něco všudypřítomného, která je 

navíc explicitně spojena se sexualitou. Vůbec jim tak není poskytnut prostor, aby téma 

uchopily po svém. Je pro ně zarámováno a jasně vymezeno. Cílem výzkumů založených 

na rozhovorech ale není dozvědět se, co se chci dozvědět. Cílem je dát participantkám 

prostor, aby se k tématu postavily po svém a vyjádřily se vlastními slovy, a případně 

zjistit nepředpokládané. Úvodní otázky tedy měly znít ve smyslu: Setkáváš se ve 

veřejném prostoru s nějakými projevy ze strany jiných, které ti nejsou 

příjemné/nepříjemné? Jaké typy projevů to jsou? Čeho se týkají? Od koho jsou? Atd. Až 

následně je možné přistoupit ke konkrétním komentkám, ale ani zde by neměla 

badatelka okamžitě předjímat, že půjde o sexistické komentky. 

Vedle respektování podstaty zvolené metody kolekce dat by takový přístup 

autorce například mohl otevřít dveře k analýze symbolického násilí, pokud by zjistila, že 

respondentky spontánně netematizují sexistické komentky, ale následně si je uvědomují. 

Nebo by se mohlo ukázat, že některé respondentky se s nimi nesetkávají, jakkoliv se to 

může autorce zdát nemožné. Pak by bylo zajímavé, čím by to mohlo být? 

Z metodologického hlediska není problém, pokud se autorce občas podařilo 

v průběhu rozhovoru zformulovat sugestivní otázku či dvojitou otázku (str. 56) a už 

vůbec to není důvod k vyloučení těchto dat. Tyto typy otázek jsou problémem 

v dotaznících, kde není možné otázky přeformulovat či zasadit do kontextu. 

V rozhovorech jsou poměrně běžné. 

Pokud jde o analýzu, působila na mne dost neuspořádaným dojmem. Autorka jako 

by spěchala ke složitým interpretacím, aniž by si dala práci s důkladnou stavbu základů, 

což bych u práce, která se považuje za první věnovanou tomuto tématu v ČR, 

předpokládal. Na úvod bych tedy například očekával nějakou kategorizaci komentek 

s příklady. Podobně bych očekával ucelené pojednání reakcí participantek na různé typy 

komentek či diskuse motivací ke komentkám. V práci jsou roztroušeny v řadě kapitol bez 

zjevného systému. Kategorizace a sjednocená diskuse by opět prospěly.

Autorka si zvolila jiné členění, jehož smysl mi nezřídka unikal. Proč je například 

v části nazvané „Žena jako bytí krásné a (nejen) viděné“ diskutováno tolik různých témat 

včetně motivací ke komentkám (analogicky diskurz viktimizace)? Proč je agismus 

v diskurzu participantek důležitější než kategorizace komentek a jak vlastně agismus 

souvisí s celým fenoménem komentek, o který jde autorce primárně? 



Jak je u podobných prací obvyklé, některé interpretace podle mne nemají oporu 

v předložených citacích z rozhovorů. Například argument, že diskurz silnějšího sexuálního 

pudu mužů jim paušálně přiznává větší sexuální potřeby, má doložit citace na str. 66, ve

které sice participantka hovoří o biologické podmíněnosti mužské sexuality, ale nepadne 

ani slovo srovnání se ženskou sexualitou. Navíc svá slova o „cloumání hormony“ 

doprovází smíchem a není tak jasné, zda skutečně věří biologické podmíněnosti, nebo si 

z podobných argumentů dělá legraci a je antiesencialistka. Cloumání hormony pro ni 

může být jen rétorickým obratem. Celý argument o diskurzu silnějšího sexuálního pudu 

mužů tak stojí na vodě. Sporný je samozřejmě i další argument o alkoholu, protože 

předložená citace vůbec neimplikuje biologickou podstatu (str. 67). 

Zvláštní je i interpretace citace, která má dokládat tzv. diskurz viktimizace 

(str. 68). Badatelka se nejprve participantky zeptá, co podle ní mohlo způsobit, že 

určitou situaci spojenou s komentkou považuje za výraznou, a když ta upřímně hledá 

odpověď, obviní ji z reprodukce diskurzu viktimizace, ačkoliv participantka explicitně 

odmítá být viktimizována. 

Některé interpretace dokonce nejsou daty podloženy vůbec. Viz např. diskuse 

diskurzu viktimizace na str. 69. Autorka sice může spekulovat o tom, co by žena měla 

přijmout či čemu zamezuje individualizace, ale o tom analýza rozhovorů opravdu není.

Některé interpretace se zase přímo nabízí, ale nejsou provedeny. Citace na str. 74 

například naznačuje, že komentování vzhledu žen je nezřídka skupinová aktivita mužů, 

což úzce souvisí s performováním a afirmací maskulinity. Autorka ale netematizuje 

individuální vs. skupinové komentování, jejich potenciálně rozdílné dynamiky, dopady 

atd.

Celkově na mne analýza rozhovorů místy působila, jakoby měla naplnit předem 

stanovený teoretický rámec postavený na představě o řadě diskurzů, které strukturují 

participantky. Autorka nenechala data mluvit sama za sebe, ale nutí je ke službě teorii.

Na druhé straně je třeba ocenit snahu provázat teoretický aparát s analýzou, což nebývá 

vždy pravidlem.

S uvážením výše uvedených komentářů hodnotím práci celkově jako velmi 

dobrou.
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