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Mgr. Eva Švarcová si pro svou diplomovou práci vybrala téma v českém odborném kontextu 

dosud nezpracované, nicméně především z hlediska oboru genderových studií velmi 

podnětné. Volba tématu je tedy kreativní i odvážná – to je jistě třeba ocenit. Autorka zavádí i 

dosud v češtině nepoužívaný (poněvadž neexistující) překlad pro stranger compliments – 

„komentek“, což považuji za velmi zdařilé. Tuto volbu (včetně definice podstaty jevu) 

vysvětluje a zdůvodňuje v kapitolách 3.5.1. a 3.5.2. 

Na úvod svého hodnocení musím jen uvést, že ačkoliv v přípravných fázích práce jsme se 

s diplomantkou sešly na několika konzultacích, týkajících se konceptualizace práce, 

v průběhu psaní jsem viděla a mohla okomentovat pouze náčrt jedné kratší části. Konstatuji, 

že autorka pracovala zcela samostatně, z čehož plynou jak pozitivní závěry (závěrečná podoba 

textu je pouze její vlastní zásluhou), tak negativní (připomínky, které budu níže formulovat, 

mohla autorka zapracovat, pokud by mi dávala text ke komentování průběžně).  

Z hlediska záběru odborné literatury se předkládaná práce rozhodně pohybuje nad běžným 

průměrem. U odkazování by však textu prospělo, kdyby častěji uváděl nejen rok vydání díla, 

na něž se odkazuje, ale i konkrétní stránku/stránky, což sice činí v případě přímých citací, ale 

jinak spíše zřídka. Konkretizovanější odkazování by posílilo přesvědčení, že poznatky např. o 

Foucaultových konceptech jsou generovány skutečně především z primárních textů. 

Velké ocenění si bezesporu zaslouží autorčina jazyková vybavenost. Bibliografie uvádí zdroje 

kromě češtiny nejen v běžně užívané angličtině, ale také ve španělštině a portugalštině. 

Diplomantka v Portugalsku studovala a zde již, jak uvádí, na tématu pracovala (na svůj 

předchozí výzkum odkazuje např. na str. 68 – myslím ovšem, že by bylo užitečné předchozí 

poznatky a závěry přehledněji sumarizovat). U předchozí práce se lišil nejen kontext, ale i 

metoda, pro niž použila dotazníkové šetření, v současné práci polostrukturované rozhovory. 

Jde tedy bezpochyby o práci novou. 

V Úvodu i dále v úvodní části k metodologii je velmi zdařile a důkladně rozebrán koncept 

lokace a promyšleně uváděn do souvislostí s etikou výzkumnice. Diplomantka zjevně přikládá 

autorské sebereflexi náležitý význam, opakovaně a do hloubky se nad ní zamýšlí. 

V teoretické části práce vychází diplomantka z ústředního konceptu symbolického násilí, 

který vysvětluje na základě konceptualizace tří teoretiků/ček: Foucaulta (zde v kontextu 

konceptualizace moci a diskursu), Bourdieuho a Butler. Pojetí druhých dvou ze jmenovaných 

jsou dle mého názoru pochopeny i vysvětleny lépe, u Foucaulta by bylo vhodné především 

hlouběji rozlišit pojmy moc a násilí. Zase ale oceňuji, že se diplomantka seznámila i 

s feministickou kritikou Foucaultova pojetí subjektu (jako fakticky negenderovaného). 



Další oddíl teoretické části se věnuje sociolingvistickému aspektu. To je sice velmi na místě, 

nicméně zpracování je v tomto případě na hranici odborného a esejistického textu, autorka 

zde dle mého názoru příliš otevřela pole své kreativitě, pokud jde o četná nezdokumentovaná 

tvrzení. Podkapitolu s názvem Humor (3.5.3., jde v podstatě o verbální humor) považuji za 

velmi smysluplně zařazenou, vlastní zpracování však za poněkud roztříštěné. Humor jako 

prostředek mocenského diskursu, případně násilí, mohl být hlouběji rozteoretizován 

(zaznamenala jsem jen odkaz na Butler). 

K analytické části: metodologie je popsána výborně, zde nemám připomínky. Vlastní analýzu 

jako zcela samostatný počin autorky, jak už bylo výše řečeno, považuji za vcelku slušně 

provedenou, ale její jednotlivé části nejsou stejně kvalitní. Autorka se v práci opakovaně 

odvolává na koncept intersekcionality. Ten je zdařile aplikován na kapitolu, věnující 

pozornost ageismu, jen náznakově ale na průsečíky genderové a sociální diskriminace. 

K tomu se mi velmi líbil například úryvek rozhovoru v kapitole Subverzivní diskurs (4.2.6.), 

kdy účastnice rozhovoru zvažuje, jak zareagovat na komentky bezdomovců, neboť se sama 

neztotožňuje s komentky na jejich adresu. Zde se křížení mocenských diskursů velmi 

plasticky projevuje a v diplomantčině interpretaci ústí do ideového závěru o potřebě 

subverzivního jednání. Implicitně vyplývá, že subverze neznamená jen převrácení 

mocenských pozic, ale jejich podrývání, předpokladem k čemuž je odmítnutí mocenských 

hierarchií a dekonstrukce mocenských pozic. Toto mohlo být řečeno explicitněji. 

Poněkud ploše je však v práci rozebrán fenomén skupinového verbálního (symbolického) 

násilí (4.2.3.), biologizujícího diskursu (tamtéž i na jiných místech) stejně jako 

problematičnost typologie mužů, jejichž komentky jsou nevítané (str. 73). Autorka sice 

správně uvádí hodnocení účastnic výzkumu do souvislosti s hegemonií maskulinit podle 

Connell, ale zde by se opět nabízela i sociální intersekce: účastnice hodnotí negativně 

především komentky „mužů ze stavby“ či z „etnických skupin“, kdežto muž ze střední třídy, 

který nabídne svou vizitku, je přijatelný. Bylo by tedy na místě dodat, že účastnice samy 

velmi pravděpodobně pocházejí z podobné sociální vrstvy, jako je muž s vizitkou. Od „mužů 

ze stavby“ i etnicky jiných mužů se tedy možná distancují i z hlediska vlastní sociální 

identifikace. 

Ke stylisticko-jazykové a formálně-technické stránce práce uvádím, že autorka umí dobře 

vyjadřovat své myšlenky, formuluje neotřele, text je na mnoha místech velmi čtivý. Bohužel 

však chyběla náležitá autoredakce – zůstalo zde mnoho překlepů i chyb (za všechny uvádím 

opakovaně chybný pojem „feminita“ místo „femininita“ – např. str. 23, 25, 40, 50, 76). 

Nedostatky v interpunkci jsou nepočítané. 

Mgr. Eva Švarcová dle mého názoru rozhodně má předpoklady k odborné práci, její přístup je 

kreativní, ale mohl by být i důkladnější, místy interpretačně kritičtější a ukázněnější – 

především pokud jde o časové naplánování práce. Po zvážení všech stránek tedy navrhuji jako 

hodnocení lepší velmi dobrou. 

V Praze, 16.1.2015 


