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I když o vlivu poradenských příruček na posilování genderových stereotypů a 

utužování genderového řádu lze pouze spekulovat a stěží ho lze měřit, míra 
jejich čtenosti a popularity je nepochybně důvodem, proč je třeba jim věnovat 

pozornost, jež byla dle mého názoru v českém genderovém výzkumu dosud 
poměrně slabá. Proto jsem uvítala volbu Jany Procházkové pustit se do snad 
nejvíce ikonického díla v tomto ohledu, Plzákova Manželského juda. Ukázalo 

se, že je to úkol nelehký a vyžádal si poměrně náročné hledání klíče, jak 
z genderové perspektivy text dešifrovat. 

Proto chci již na začátku zdůraznit, že zaměření práce, jak je vyjádřeno v názvu 
(zpětně si uvědomuji, že v názvu měl být Plzák zmíněn), vykrystalizovalo 

z prvotního opakovaného čtení a kódování textu knihy Manželské judo a je tedy 
samo již produktem analýz. „Odpovědnost za manželský vztah“ tak lze svým 
způsobem považovat za centrální kategorii na úrovni tzv. selektivního kódování, 

kterou mohla práce autorky končit, avšak rozhodly jsme se použít ji jako 
zpřesněnou výzkumnou otázku a provést novou analýzu přísně vztaženou již jen 

k této otázce. To vše bylo možné díky tomu, že Jana Procházková věnovala své 
diplomové práci náležitý čas a pozornost – odkrýt Plzákovy genderové 
konstrukce maskované mimo jiné jistým typem humoru nebyl snadný úkol a 

předložený výsledek analýzy má za sebou mnohakolový proces. Jak samotný 
nález fenoménu genderově diferencované odpovědnosti, tak její rozložení do 
popsaných modů (kategorií), považuji za zajímavý a cenný výsledek. Velmi 

důležité je také odkrytí mechanismu Plzákovy konstrukce odpovědnosti v jeho 
třech krocích: ochrana – obvinění – odpovědnost; podobně relevantní je 

identifikace Plzákových triků s konstrukcí slabého muže a odolné ženy, 
záměrných genderových paradoxů, které mu umožňují konstruovat 
asymetrickou odpovědnost a další specifické břemeno uvalené na ženy. 

Základní slabinou diplomové práce Jany Procházkové je mimořádně neobratný 

způsob psaní, trpící redundancí, zvláštně školometskou prací s literaturou, která 
nadto do velké míry vychází z povinné četby ke kurzům nebo dokonce jen 
z přednášek, se slabou schopností samostatně formulovat teoretické souvislosti. 

Podobný problém se vyskytuje i v analytické části, kde se nabízela ještě větší 
imaginace a hlubší nacházení vazeb mezi zjištěnými jevy, i zde je mnoho 
opakování a popisnosti, která často jen opakuje, co je obsaženo  v citátech. 

Jazyková kultura celkově není dobrá.



Hodnocení je za těchto okolností dost těžké: na jedné misce vah stojí cesta, 

kterou autorka v průběhu analýzy ušla, a která by odůvodňovala hodnocení 
velmi dobře, na druhé formálně (a zčásti i obsahově) nevyzrálý text, kterému 
odpovídá hodnocení dobře. K obhajobě lze tuto práci každopádně doporučit.
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