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Posudek vedoucí práce na magisterskou diplomovou práci  
Lindy Prokešové:  

 
Transmisogynie a sexismus ve veřejném prostoru 

 
 

Předkládaná diplomová práce Lindy Prokešové patří podle mého názoru celkově 
do kategorie velmi dobrých až vynikajících. 

 
Kritika práce je činností i povinností oponenta či oponentky, jako vedoucí práce se 

tedy zaměřím na její pozitivní a silné momenty. Předně považuji za důležité vyzdvihnout 
především to, že autorka pracovala po celou dobu velmi samostatně a aktivně a promptně 
reagovala na veškeré kritické připomínky a komentáře, které ode mě obdržela v průběhu 
výzkumu a psaní práce. Zejména v posledních několika týdnech před odevzdáním se 
podle mého názoru práce velmi posunula kupředu, hlavně co se týče organizace a 
struktury práce a propracování analytické části. Svým tématem, pojetím i zpracováním se 
jedná o práci, která je velmi aktuální jak sociálně a politicky, tak je přínosná především 
proto, že dává prostor a hlas marginalizovaným a přehlíženým lidem v české společnosti.  
Navíc autorka čtenářům a čtenářkám předkládá výbornou genderovou analýzu, která 
přesvědčivě rozkrývá a mapuje způsoby a kontexty, jimiž a v nichž k diskriminaci a 
marginalizaci translidí v české společnosti dochází. Práce vyniká formulační kvalitou 
(zejména teoreticko-koncepční části) a stejně tak analytickými postřehy autorky, které, 
nicméně, by podle mého názoru bylo možné rozpracovat a propracovat ještě hlouběji 
(akademický talent a potenciál na to autorka rozhodně má a nasbíraný empirický materiál 
také).  

 
Formálně se jedná o práci standardní a dobře připravenou, která se vyznačuje 

vynikající a konsistentní strukturou; výborně zpracovanou teoreticko-koncepční částí (a to 
jak s ohledem na práci s genderovými koncepty a feministickou teorií, tak s ohledem na 
představení socio-historického, právního, medicínského i mocenského kontextu vývoje 
sexuologického diskurzu a přístupu k transsexualitě v České republice (a potažmo 
Československu), konceptualizaci zdraví v kontextu transsexuality a současně zasazení 
transsexuality/transgenderu do diskusí o vzájemném provázání a propojení 
heteronormativity a veřejného prostoru, což považuji za jednu z nejsilnějších stránek 
práce); originální a přínosnou empirickou částí, založenou na velmi dobře zpracované 
analýze provedených rozhovorů a podle mého názoru místy i nadprůměrně zpracovanou 
interpretací dané analýzy. V průběhu práce autorka dokládá svou znalost širokého penza 
domácí i zahraniční odborné literatury na dané téma i schopnost aktivně a kriticky s ní 
pracovat. 

 



 

Stylisticky je práce pečlivě připravená, formálně jí nic nechybí (naopak, diplomová 
práce Lindy Prokešové patří rozsahově k nejdelším, které byly v poslední době na naší 
katedře předloženy) a citační aparát i jeho zpracování je adekvátní. Metodologicky je 
práce precizní a sebevědomá, k vyzdvihnutí jsou zejména pasáže věnující se etice, 
subjektivitě a složitosti prováděného výzkumu, které se projevily zejména v našich 
diskusích o tom, jak přesně strukturovat a sekvenčně navazovat kategorie analýzy, které 
vyplynuly z provedených rozhovorů, a pracovat s nimi tak, aby bylo možné pracovat se 
všemi důležitými dimenzemi rozhovorů a ty se přitom v práci problematicky neopakovaly. 
Ve výsledku se dle mého názoru autorka s těmito problémy popasovala velmi dobře a 
odvedla velmi solidní práci právě v členění analytické části práce do šesti pasáží (prostor, 
strach, násilí, sexismus a misogynie, estetika těla a genderové stereotypy), ve kterých se 
jí podařilo najít a výborně ukázat (a provázat!) jak individuální, tak institucionální dimenze 
vztahování se translidí v ČR k vlastním tělům a veřejnému prostoru.  

 
Práce je výborná i v dalším aspektu, jež je častým úskalím diplomových prací, a totiž v 
provázanosti teoretické a empirické části práce. Autorce se daří vynikajícím způsobem 
vzájemně odkazovat a provazovat jednotlivé části práce, ve svém celku tedy práce působí 
velmi čtivým a plynulým dojmem. Strukturálně a koncepčně má předložená práce podle 
mého názoru minimální množství slabin či nedostatků, naopak se vyznačuje 
nepřehlédnutelnými kvalitami a přínosy, jež by stály za publikační zpracování. (Výtky a 
inspirativní kritické komentáře by se jistě daly najít, tuto práci však přenechám oponentce 
či oponentovi).  
 
Z mého pohledu vedoucí práce je diplomová práce Lindy Prokešové koncepčně vyzrálá, 
metodologicky zručná a argumentačně přesvědčivá. Jedinými slabšími momenty, které 
jsem již naznačila výše, jsou z mého pohledu možnost hlubšího analytického 
rozpracování a zpracování analytické části. Za nejoriginálnější a velmi inspirativní 
výsledek autorčiny analýzy považuji odhalení a pojmenování konceptu „příkladnosti“, 
který ve finále slouží sexuologickému diskurzu i mnoha translidech samotným jako 
kontrolní mechanismus normativního „úspěšného“ performování „správného“ vztahování 
se k dualitě pohlaví a procesu transsexuální přeměny, a tudíž k ukotvování genderových 
binarit a stereotypů, jež podkopávají a umenšují autonomii a možnost individuální volby 
translidí v české republice. 
  

Na závěr bych chtěla znovu vyzdvihnout celkovou empirickou, koncepční a 
argumentační kvalitu předložené práce. Práci s potěšením jednoznačně doporučuji 
k obhajobě a navrhuji známku mezi velmi dobře až výborně, dle průběhu obhajoby. 
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