
Posudek na diplomovou práci Kateřiny Čáslavové Role těhotenství v životě ženy – „Já“ nebo „My“

Kateřina si pro svou práci zvolila téma, které je z perspektivy genderových studií takříkajíc tradiční. To 

však neznamená, že je vyčerpané, že nelze něco dodat k současnému stavu poznání zvláště v českém 

kontextu, který řadu tradičních feministických otázek tématizuje se značným zpožděním a v jiném 

historicko-společenském kontextu, než byly původně formulovány.  Vhodně zvolená je i výzkumná 

metoda vycházející z polostrukturovaných rozhovorů.

Na úvod bych rád podotkl, že Kateřina přistupovala ke svému diplomovému projektu velmi 

svědomitě a systematicky na něm pracovala mnoho měsíců. Počet draftů v mém počítači převyšuje 

průměr, na který jsem zvyklý, což platí i o jejich kvalitě. Ta se ostatně odráží i ve formální stránce věci, 

kdy mohu konstatovat, že text je na vysoké úrovni. Odkazování je standardní, text je prost překlepů a 

práce je vhodně a logicky strukturovaná.

Teoretická část práce je také zpracována s přehledem a nabízí dostatečný základ pro 

uchopení empirického materiálu. Po nekolikátém přepisování jsem spokojen i se zabudováním 

postrukturalistické perspektivy, se kterou jsem zpočátku trochu zápasil. 

Jak už jsem zmínil, výzkumnou metodu považuji za vhodně zvolenou a dostatečně 

představenou v úvodu Empirické části. Kateřina zde nabízí dostatek informací, aby si čtenář/ka 

mohl/a udělat jasnou představu o povaze sběru dat, o limitech a silných stránkách zvolené metody i o 

přístupu k analýze dat. Zasazení vlastního výzkum do kontextu kritické teorie považuji za dostatečně 

teoreticky odůvodněné. Je také vhodné, že Kateřina dále vymezuje svou pozicionalitu odkazem na 

feministickou tradici myšlení. Je dobře, že diskutuje i své nejistoty a obavy na začátku výzkumu, 

protože i ty jsou součástí bádání, která však pohříchu často zůstává stranou zájmu.

Samotnou analýzu považuji za velmi zdařilou.  Kateřina zde prokazuje citlivost k empirickému 

materiálu i schopnost jej vidět v širší teoretické perspektivě. Přitom občas nachází i limity zavedených 

teoretických koncepcí a ukazuje, že se na některé fenomény dokáže podívat nezatíženě (viz význam 

ultrazvuku při formování vztahu k budoucímu dítěti). Nicméně, jako vedoucí práce jsem příliš 

ponořen do analýzy a proto nechám její zhodnocení na oponentovi/ce. 

Vzhledem k výše řečenému konstatuji, že předložená práce podle mne splňuje nároky na 

diplomovou práci a navrhuji hodnocení výborně.

Petr Pavlík

Vedoucí práce 22.8.2015


