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Posudek vedoucí práce na magisterskou diplomovou práci  
Kláry Pospíšilové:  

 
Historické proměny diskurzu sexuality v českém trestním právu 

 
 
Předkládaná diplomová práce Kláry Pospíšilové 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. V této konkrétní práci je toto „rozdělení 
činností“ navíc umocněno skutečností, že diplomantka si ke své práci vybrala analýzu 
právního diskurzu a trestního práva, což nespadá do mé specializace a nemohu 
kompetentně komentovat detaily právního řádu, jednotlivých paragrafů či nuance 
skutkových podstat trestních činů z pohledu právní expertizy. Můj posudek se tedy zaměří 
zejména na zhodnocení teoreticko-koncepčních a metodologických dimenzí práce, a 
především pak na samotnou genderovou analýzu vybraného tématu.  

  
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 zejména v začátcích svého výzkumu a 
psaní práce. Hlavní penzum psaní a analýzy práce diplomantka zvládla zcela sama, 
nutno podotknout, že na mimořádně vysoké a kvalitní úrovni. Svým tématem, pojetím a 
zpracováním v kontextu ostatních diplomových prací katedry genderových studií tato 
práce není výrazně vybočující - věnuje se tématu, které je sociálně i politicky nosné, 
aktuální i potenciálně kontroverzní a předkládá čtenářům a čtenářkám přesvědčivou 
genderovou analýzu. Práce nicméně vyniká mimořádnou formulační a argumentační 
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 vybraný empirický 
materiál také).  

 
Jako hlavní cíl si práce klade prozkoumat, jakým způsobem se v průběhu šesti 

desetiletí mezi lety 1950 až 2009 proměnil diskurz sexuality v českém trestním právu, a 
zejména pak, „jakým způsobem se v zákonících …. projevuje snaha o sociální kontrolu 
sexuality“ (5). Jedná se tedy o práci historickou, v rámci níž považuji za zcela správné 
rozhodnutí autorky formulovat hlavní otázky výzkumu nikoliv jako sociologické hypotézy, 
které se dají dokázat či vyvrátit, ale jako diskurzivně postavené otázky směřující k hledání 
významů, vztahů a tázání se „proč“, „jakým způsobem“ a „za jakých okolností“ k určitým 
historickým změnám a posunům dochází.  

 



 

Formálně se jedná o práci standardní a dobře připravenou, která se vyznačuje 
velmi dobrou a konsistentní strukturou a výborně zpracovanou teoreticko-koncepční částí, 
a to jak s ohledem na práci s genderovými koncepty a feministickou teorií, tak s ohledem 
na představení „klíčové role jazyka“ i vývoje trestního práva ve feministické teorii. 
V průběhu této části práce autorka dokládá svou znalost širokého spektra domácí i 
zahraniční odborné literatury na dané téma i schopnost aktivně a kriticky s ní pracovat. 
V úvodu a teoretické části bych vyzdvihla předsazení a vynikající zpracování badatelské 
pozice a vlastní pozicionality jako „pohyblivého subjektu“ (10) i diskusi propojení a 
vzájemného ustavování konceptů genderu a sexuality. V teoretické části, která výtečně 
představuje teorii diskurzu M. Foucaulta, teorie reprezentace S. Halla i diskusi trestního 
práva z feministického pohledu, mi nicméně chybí propracovanější představení 
historického kontextu. Na konci teoretické části se o to autorka sice snaží, „stručné 
představení analyzovaných pramenů a jejich zasazení do historického kontextu“ je však 
skutečně až příliš stručné (42-44), a hlavně vůbec nerozebírá vliv a důsledky existence 
„komunistického“ režimu na tvorbu právní praxe a trestního zákoníku. V tomto kontextu se 
nachází má v podstatě jediná výtka k teoreticko-koncepční části, a tou je absence 
vymezení a diskuse o vztahu mezi „státem“ a „společností“ (případně „režimem“ a 
„společností“). Autorka velmi přesvědčivě argumentuje, že stát i společnost jsou 
„neviditelnými dozorci“ (tvorby a regulace diskurzu sexuality), v práci nicméně nijak 
nediskutuje a neproblematizuje, kdo či co tyto abstraktní aktéry moci tvoří a jak fungují. 
(Podobně mi zde chybí alespoň zmínka o existenci a zániku Československa…) 

 
Metodologicky je práce podle mého názoru přesvědčivá, analyticky propracovaná a 

argumentačně vyzrálá. Jednotlivé kategorie tematizace sexuality v trestních zákonících 
(znásilnění, soulož mezi příbuznými, prostituce, rodina a manželství, těhotenství a jeho 
přerušení, homosexualita a pornografie) jsou podle mého názoru zvoleny velmi vhodně a 
jejich analýza jasně dokládá, že jsou to právě tato témata, kde se nejvíce vyjevuje sociální 
kontrola genderu a sexuality v právním kontextu. Jak jsem psala výše, nemohu posuzovat 
právní detaily argumentace a analýzy, z pohledu genderové analýzy si však autorka ve 
zdrojových materiálech velmi správně všímá (a následně je analyzuje) momentů 
konstrukce (a regulace) zásadních významotvorných konceptů, jež jsou genderově 
nosné, jako jsou otázky „přirozenosti“, „zdravý vývoj rodiny“, „odpovědné rodičovství“, akty 
„nebezpečné pro společnost“, a další. Stejně tak produktivně analyzuje a kritizuje 
heteronormativitu trestního práva, která implicitně (a někdy zcela explicitně) prostupuje 
jednotlivými formulacemi všech tří zákoníků. V tomto ohledu její analýza dochází ke zcela 
přesvědčivému závěru, že snaha o sociální kontrolu sexuality se v trestním právu 
projevuje právě zejména jeho heteronormativní povahou. To, co již nevidíme, je 
procesnost těchto konstrukcí, tj. jakým způsobem docházelo k projevům „poslušnosti“ či 
naopak diskurzivní autonomie a svobody jednotlivých aktérů, což by zejména v kontextu 
státního socialismu bylo nesmírně zajímavé. Na druhou stranu je nutné dodat, že analýza 
této dimenze by byla zcela nad rozsahový i analytický rámec požadavků kladených na 
magisterskou diplomovou práci.  

 
Stylisticky je práce pečlivě připravená, formálně jí nic nechybí a citační aparát i 

jeho zpracování je adekvátní. Argumentačně je práce precizní a sebevědomá a 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. (Výtky a inspirativní kritické komentáře by se jistě daly najít, tuto práci 
však přenechám oponentce či oponentovi).  

 
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. 
 
 
 
 
 
 
10. února 2016       doc. Věra Sokolová, Ph.D. 
                   vedoucí práce 


