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Posudek vedoucí práce na magisterskou diplomovou práci  
Dominiky Balatkové:  

 
Ženy v oranžovém: Analýza vztahů a moci v totální instituci ženského 

vězení 
 

 
Předkládaná diplomová práce Dominiky Balatkové patří podle mého názoru 

celkově do kategorie vynikajících, v mnoha ohledech nadprůměrných prací.  
 
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 nesmírně 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 a zpracováním není v kontextu ostatních diplomových 

prací katedry genderových studií tato práce výrazně vybočující, nicméně vyniká 
mimořádnými analytickými postřehy autorky, a to jak co se týče jejich rozsahu, tak jejich 
hloubky. Formálně se jedná o práci standardní a dobře připravenou, která se vyznačuje 
velmi dobrou 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 i genderovaného kontextu vězeňství, což považuji za 
jednu z nejsilnějších stránek práce); originální a přínosnou empirickou částí, založenou na 
skvěle zpracované analýze vybraného dokumentárního cyklu a podle mého názoru 
nadprůměrně zpracovanou interpretací dané analýzy. V průběhu práce autorka dokládá 
svou znalost odborné literatury na dané téma i schopnost aktivně a kriticky s ní pracovat. 

 
Stylisticky je práce pečlivě připravená (i když se autorka nevyhnula mnohým 

překlepům, které nicméně zcela jistě nepramenily z uspěchaného psaní, autorka práci 
zpracovávala a neustále pilovala dlouho a pečlivě), formálně jí nic nechybí a citační 
aparát i jeho zpracování je adekvátní. Metodologicky je pak práce velmi komplexní, kdy 
autorka produktivním a úspěšným způsobem zkombinovala metodu kvalitativní obsahové 
analýzy vizuálního materiálu (docusoap „Holky pod zámkem“), metodu 
polostrukturovaného rozhovoru (s producentkou pořadu) a hloubkové čtení diskurzu 
všech přítomných propojených (mocenských a ideologických) vztahů a souvislostí ve 
věznici, kde se pořad natáčel. Takový přístup je velmi náročný a vyžaduje jak výbornou 
znalost odborné literatury na straně jedné, tak analytický potenciál a argumentační talent 



 

na straně druhé. Autorka v práci prokázala, že oběma aspekty s lehkostí disponuje. 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. Práce má podle mého názoru na magisterskou úroveň 
minimální množství slabin či nedostatků, naopak se vyznačuje nepřehlédnutelnými 
kvalitami a přínosy, jež by stály za publikační zpracování. Práce je metodologicky 
přesvědčivá, analyticky propracovaná a argumentačně vyzrálá. Z mého pohledu 
diplomová práce Dominiky Balatkové v podstatě nemá slabá místa, i když výtky a 
inspirativní kritické komentáře by se jistě daly najít (tuto práci však přenechám oponentce 
či oponentovi). 

 
Analytická část práce je dle mého názoru jednoznačně nejlepší částí celé práce, 

kdy autorka demonstruje svůj akademický talent a potenciál. Argumentačně i analyticky 
se autorka po celou dobu analýzy pohybuje v několika úrovních, kdy neustále srovnává, 
provazuje a dává do vzájemného dialogu jak práci a motivace producentského týmu, tak 
postoje a názory vedení věznice, samotných „aktérek“, jež v docusoap vystupovaly a 
sémiotických dimenzí a důsledků samotného výsledku, tj. daného dokumentárního cyklu. 
Za velmi úspěšné považuji části, kdy autorka odhaluje falešnou „realitu“ jak 
dokumentárního výsledku, tak samotného života ve věznici a ukazuje, jak a kde vznikají 
(nejen genderové) stereotypy spojené s vězeňstvím. Vzájemnou konfrontací 
naaranžovaných scén, které se tváří jako nahodilé každodenní události, jichž byl natáčecí 
štáb jakoby náhodou přítomen, propracovanou analýzou vybraných jmen, přezdívek, 
upoutávek či zvoleného písma, jímž cyklus manipuluje diváctvem a důslednou analýzou 
toho, co v průběhu natáčení říkají v daných situacích samotné aktérky autorka velmi 
přesvědčivě obnažuje mocenské a z podstaty genderové dimenze jak totální instituce 
vězení, tak komerční dokumentární tvorby a ukazuje, jak vzájemně závislé a konstitutivní 
jsou procesy tvorby a ukotvování genderových stereotypů v tomto konkrétním kontextu. 
  

Na závěr bych chtěla znovu vyzdvihnout celkovou empirickou, koncepční a 
argumentační mimořádnou kvalitu předložené práce a přesvědčení, že po určitých 
úpravách je práce jistě vhodná a přínosná pro publikování. Práci s potěšením 
jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 
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