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Diplomantka Jana Procházková si pre svoju diplomovú prácu vybrala veľmi zaujímavý 

predmet, ktorého výskum v Českej republike doposiaľ systematickejšie neprebehol – knižné 

príručky poskytujúce čitateľkám a čitateľom rady do manželstva. Konkrétne sa zameriava na 

jednu z najpopulárnejších – knihu Miroslava Plzáka Manželské judo, ktorá vyšla v niekoľkých 

vydaniach (od prvého v roku 1970 po posledné – elektronické – v roku 2014). V nej sa 

sústredí na konštrukciu zodpovednosti v manželskom vzťahu a jej rodovú (genderovú) 

asymetrickosť.  

Práca je rozdelená na teoretickú a analytickú časť. V teoretickej časti diplomantka vymedzuje 

svoje výskumné pole: podujíma sa na kritiku domnelej nestrannosti a univerzalizmu 

psychológie ako vedy, ktorá reprodukuje spoločenské normy a zneviditeľňuje inakosť. 

Autorka poukazuje na nezámerné vystavovanie ľudí psychologickým „návodom na život“ 

a na ich často neuvedomovaný vplyv. Túto expertnú nadvládu nad organizáciou psychického, 

intímneho či partnerského života analyzuje prostredníctvom Foucaultovho pojmu 

moc/vedenie. V stručnosti predstavuje osobnosť Miroslava Plzáka. Na väčšej ploche sa 

zaoberá normatívnym zdrojom dnešných predstáv o femininite a maskulinite, 

heterosexuálnom partnerstve, manželstve a rodine – tzv. meštianskym modelom. 

V analytickej časti diplomantka spresňuje svoj výskumný problém – a tým je problematika 

zodpovednosti v manželskom vzťahu. V knihe Manželské judo nachádza štyri rôzne aspekty 

zodpovednosti: za zdravie, pokoj (klid), neveru a rovnosť, ktoré bližšie analyzuje.  

Napriek dostatočne konkrétnemu (a pre účel diplomovej práce zvládnuteľnému) vymedzeniu 

výskumného problému zostáva práca na pol ceste. Pomerne podrobnej analýze zodpovednosti 

za manželský vzťah v uvedenej publikácii chýba predovšetkým ukotvenie v širšej 

problematike manželského poradenstva, svojpomocnej literatúry
1
 a tiež jasnejšia historicko-

sociálna kontextualizácia. Autorka objasňuje meštiansky model, jeho revízie a ich podiel na 

udržiavaní (patriarchálneho) rodového poriadku v spoločnosti a kritizuje tiež expertnú 

hegemóniu psychológie ako domnelo neutrálnej vedy. Pomerne hrubé ťahy tohto teoretického 

vysvetlenia a kritiky ale zabraňujú tomu, aby sme si mohli položiť konkrétnejšie otázky 

o údajnej potrebnosti, efektívnosti a celkovom pôsobení žánru manželských príručiek 

v ostatných desaťročiach. Zdá sa skôr, že autorka považuje Plzákove Manželské judo za jednu 

z mnohých exemplifikácií v zásade nemenného, skostnatelého patriarchálneho poriadku, ktorý 

si ona kladie za cieľ prostredníctvom analýzy jednej z opôr tohto poriadku (verejná autorita 

psychológa, svojpomocná literatúra) demaskovať. Takýto postup je síce legitímny, 

v ideálnom prípade by však bol prvým výskumným krokom, po ktorom by nasledovali ďalšie.  

Takmer kultový status Miroslava Plzáka ako verejnej osoby autorka bližšie neskúma, ale 

Plzákovu pozitívne hodnotenú výnimočnosť skôr preberá a potvrdzuje. Okrem množstva 

adorujúcich vyjadrení odborníkov vyslovených pri príležitosti Plzákovho úmrtia k tejto 

adorácii prispieva aj sama autorka vyjadreniami ako napr. „Miroslav Plzák byl vnímán 

opravdu jako kapacita ve svém oboru“ (s. 14) alebo „[Plzák] objevil novou vědeckou 

disciplínu – matrimonologii“ (s. 69; disciplína nemohla byť objavená, ale s – rôznym 

                                                 
1
 Je na škodu veci, že diplomantka nevyužila existujúcu feministickú kritiku svojpomocnej literatúry (napr. Eva 

Illouz) či sa neinšpirovala autorkami analyzujúcimi dejiny manželstva s využitím nástrojov kultúrnych štúdií 

(napr. Stephanie Coontz). 
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úspechom – vytvorená, založená). Pritom zaujímavejšou a závažnejšou otázkou by bolo 

skúmať, prečo boli jeho príručky také populárne. Na aké problémy v partnerskom živote 

mužov a žien v normalizačnom Československu odpovedali? Ako to, že pomerne hladko 

„preplávali“ do postsocialistického Česka a zachovali si v ňom popularitu? Zmenil sa nejako 

(ak áno, ako) obsah publikácie od jej prvého vydania po posledné vydanie? (Zodpovedanie 

uvedených otázok môže byť pomerne ambiciózne, no mohol byť uskutočnený aspoň pokus 

stručne opísať knihu, jej obsah, štýl, problematiku a jej celkové vyznenie z kritickej 

feministickej perspektívy.) 

Manželské príručky sú istým pokusom o kodifikáciu rodových noriem danej doby, no 

nevyhnutne z nich nevyplýva, že rodové normy sa aj v nich predpísaných podobách žijú.
2
 

Medzi normatívnym a žitým rodom často dochádza ku konfliktom a preto je ťažké 

jednoznačne zdieľať predpoklad autorky, že „lidé nakonec přistoupí (i přes možný 

prvopočátečný nesouhlas) na stanovisko psychologů a psycholožek“ (s. 13). Tento predpoklad 

by bolo možné testovať napr. analýzou recepcie skúmanej literatúry (čomu sa autorka 

pochopiteľne nemohla v predkladanej práci vzhľadom na jej rozsah venovať). No hoci sa 

autorka snaží predostrieť vplyv expertného pôsobenia prostredníctvom Foucaultovho 

chápania komplexu moci/vedenia, aj tu by bolo dobré zohľadniť, že – ako tvrdí Foucault – 

moc sa vykonáva nad slobodnými subjektmi a tento aspekt chápania moci/vedenia 

nezjednodušovať či neobchádzať.  

Analýzy autorky v hlavnej časti práce sú zaujímavé a prínosné. Ukazujú adaptabilitu 

rodových stereotypov (autorka na opis výsledku tohto procesu používa pojem obrátený 

rodový stereotyp) a dôležitosť vzťahového chápania femininity a maskulinity. Oceňujem 

autorkine úsilie znázorniť logiku Plzákových úvah obrazne pomocou schém (a nie „grafov“, 

ako ich opakovanie pomenúva autorka), ktoré by mohli byť dobrým základom pre ďalšie 

uvažovanie o téme. Pomerne ťažko zrozumiteľný je však posledný aspekt zodpovednosti – 

zodpovednosti za rovnosť. Ako rozumie Plzák – aj autorka – rovnosti? Je tu uvádzaná 

rovnosť totožná s rovnoprávnosťou?  

Autorka sa zamerala na problematiku zodpovednosti za manželský vzťah, ktorú ďalej 

konkretizuje v rôznych aspektoch. Ocenila by som, keby tento pojem priblížila v jeho rôznych 

súvislostiach – predovšetkým v morálnych – a prípadne ho hlbšie konfrontovala s pojmom 

starostlivosti (ako to napokon robí v časti o zdraví) a s etikou starostlivosti. Pojem 

zodpovednosti je reflexívnym pojmom, ktorý reaguje na porušovanie rodovo stereotypných 

noriem kladených na ženy a mužov v manželstve. V práci potom chýba zdôraznenie toho, že 

síce ide o domnelo zábavnú psychologickú príručku, ale predovšetkým predstavuje isté 

predstavy o ženách a mužoch ako morálnych osobách (osobách so zodpovednosťou), 

subjektoch morálky a o manželstve ako istom morálnom dobre.  

Okrem vyššie uvedených otázok do diskusie na obhajobe navrhujem ďalšiu otázku: Aké 

významy nadobúda a aké funkcie plní naratív zápasu, boja, „džuda“, zápasu ako športu, ktorý 

sa tiahne celou knihou? Aké chápanie rodu (genderu), možných ľudských vzťahov, aká vízia 

spoločnosti z takéhoto chápania vyplýva (ak na ňu takto možno usudzovať)? Bolo by z tohto 

naratívu zápasu možné usudzovať napríklad na schvaľovanie násilia páchaného na ženách 

Plzákom?  

Dôkladnejšia mohla byť práca s odbornými zdrojmi. Pri množstve vydaných prekladov 

Foucaulta je nepochopiteľné jeho sekundárne citovanie cez nepublikovaný bakalársky preklad 

                                                 
2
 Explicitne o dôležitosti manželských príručiek, za ktorých variáciu by sme mohli považovať aj ich dnešné 

populárno-psychologické pokračovateľky, píše napr. Joan W. Scott v svojej definícii rodu. 
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práce Stuarta Halla. Závažnejšie sa mi však vidí, že tam, kde by diplomantka mohla čerpať 

z bohatej publikačnej činnosti svojej školiteľky (najmä pri objasňovaní koncepcie 

meštianskeho modelu), sa spolieha na audionahrávky jej prednášok. (Aj preto sa do práce 

možno dostáva pojem-nepojem „demografická liberalizace“ /s. 17/ – s najväčšou 

pravdepodobnosťou zameneného za „demografická revoluce“.)  

Za problematický považujem štýl práce. Viac než by bolo vhodné (napr. na ozvláštnenie) je 

štýl práce neodborný, publicistický až hovorový. Od vyjadrení v biografii Miroslava Plzáka 

v prílohe („Manželství ale skončilo v roce 1964 rozvodem, protože Plzák při své funkci 

potřeboval manželku, která by byla doma“, s. 70), ktorým by sa dalo vyvarovať uvážlivejšou 

prácou s Wikipediou, zasahuje hovorový štýl do samotného textu práce. Na úroveň pojmov 

vyzdvihuje metaforické vyjadrenia („dvojí metr“, s. 16) pojmov, ktoré ale dostatočne 

nevysvetlí („dvojí sexuální morálka“). Autorka napr. opakovane používa na zdôraznenie 

zistenia príslovku „krásně“ (s. 20, 33), konštatuje, že je niečo „krásně vidět“ (s. 17). Okrem 

štylistických pochybení v práci zostalo množstvo preklepov (najviditeľnejšie sú v obsahu) 

alebo zle nadviazaných častí vety (napr. „která co se týka manželským soužitím“, s. 27 – 28)  

Autorka tiež neprimerane upozorňuje na svoj postup – neustála sebareflexivita pôsobí 

v relatívne krátkom texte rušivo a znemožňuje vecné čítanie. (Napr. „toto je velmi důležitý 

krok“ /s. 26/; „[z] mého pohledu je toto velmi důležitý moment, který je třeba mít stále na mysli, 

neboť od tohoto bodu se bude odvíjet vše ostatní“ /s. 35/; „[z] mého pohledu se to jeví tak, že“ 

/s. 36/; „intuitivně cítím“ /s. 55/, „cítím“, „mám pocit“ /s. 58/.) Podobne nepatrične pôsobí aj 

množstvo rétorických či rozhorčených otázok a prekvapivých zvolaní, ktoré pôsobia skôr ako 

dojmy z prvého čítania predmetnej publikácie než výsledky analýzy. (Napr. „[o]tázkou pak je, 

jak se má žena chovat, aby svému muži nezpůsobovala zdravotní problémy? Toto Plzák neuvádí!“ 

/s. 37/.) 

 

Predložená práca trpí uvedenými obsahovými aj formálnymi nedostatkami. Napĺňa síce svoj 

úzko vymedzený zámer, jeho uchopeniu však chýba širšia etická a historicko-sociálna 

kontextualizácia. Predložená práca spĺňa nároky kladené na diplomovú prácu. V závislosti na 

obhajobe ju navrhujem hodnotiť stupňom 2 – 3.  
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Praha, 3. 6. 2015 


