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Posudek 

na diplomovou práci Bc. Blanky Štefaničové Fenomén bohyně v ženské spiritualitě – 

genderová analýza rozhovorů 

 

Předložená diplomová práce má úctyhodný rozsah (122 stran), z čehož je 5 stran literatury (a 

to autorka nezahrnula do seznamu literatury všechny zdroje, které uvádí v textu práce). Jde o 

práci teoreticko-analytickou, jejímž centrem je část analytická, jíž je věnována v práci 

věnován větší prostor (teoretická část s. 10-52, analytická s. 53-112). Proporci teoretické a 

analytické části považuji za adekvátní, nakolik se diplomantka v první části zabývá pouze 

těmi aspekty problematiky a těmi feministickými teoriemi, které se váží k rozborům 

rozhovorů s účastnicemi/lektorkami duchovních kurzů pro ženy a jejich výsledkům. Obě části 

jsou tak vzájemně propojeny a jedna druhou podporují. V analytické části autorka odkazuje 

na koncepce, které probrala v části teoretické a identifikuje, zda a jak jsou s nimi její zjištění 

v souladu. Tento postup činí z práce velmi konzistentní celek. Ke cti autorky je potřeba uvést, 

že není slepě nekritická ani k použitým teoriím (např. Beauvoir a Ortner), ani k tomu, co 

sdělily ženy v rozhovorech a dokáže obojí, zejména informace z rozhovorů, adekvátně 

interpretovat. Autorka je „silnější“ v analytické části, kde se projevuje její vlastní zkušenost, 

zájem o problematiku, schopnost nezjednodušené interpretace rozhovorů a srozumitelného 

psaní. Práce je velmi čtivá, kultivovaně stylisticky napsaná a přesvědčivá (pouze s několika 

chybami: na s. 11 chybí čárky za autorkami Parente-Čapková, Barker, na s. 87 je místo Jean 

Jacques Rousseau napsáno Jean Jack Rousseau, v seznamu literatury s. 119 Otrner místo 

Ortner, na s. 40 v pozn. 46 místo principů je proncipů). Nevím, proč v obsahu není uvedeno 

vnitřní členění práce tak, jak je v samotném textu (chybí podřazení čtvrtého řádu, např. 

2.2.1.1., 2.2.1.2; a další). Některé tituly literatury, na kterou diplomantka odkazuje, nejsou 

uvedeny v seznamu literatury (např. s. 20, pozn. 16 – Lacan, s. 22, pozn. 20 – Goleman, 

Collins, pozn. 22 – Le Vay, s. 23, pozn. 23 Douglas, s. 32 v textu Kramarae,s. 46, pozn. 53 – 

Buckingham, a další). Autorka používá dvojí typ odkazování na zdroje, což není ideální: 

jeden v textu (autor/ka, rok a strana, ovšem na s. 32 to nedodržela), v poznámkách pak celý 

bibliografický údaj. I v tomto případě je však potřeba uvést všechnu použitou literaturu 

v seznamu na konci práce. V poznámkách se někdy objeví znovu odkaz na poznámku (např. 

s. 31, pozn. 35, 3x v poznámce odkaz na pozn. 35, s. 32, pozn. 41 – detto).    

Tyto připomínky jsou víceméně formálního charakteru a nejsou závažné. Za problematičtější 

považuji některá místa v teoretické části, resp. způsob používání terminologie žena-muž, 

ženské-mužské (feminita-maskulinita), pohlaví-sexualita, a jejich nerozlišování, resp. nejasné 

rozlišování. Zejména není vysvětleno, v jakém významu autorka používá pojem sexualita (v 

kapitole, kde se jí věnuje, ji nedefinuje a někdy se zdá, že ji ztotožňuje s pohlavím – viz. s. 15, 

podkapitola Důkazy konstruovanosti sexuality, kde hovoří o J. Butler a její dekonstrukci 

rozlišování pohlaví/gender). V textu se pak odlišnosti roviny pohlaví (jako biologické 

danosti), sexuality (ve smyslu sexuálního pudu či sexuální orientace), ženskosti a mužskosti 

(rovina představy o tom, jaké vlastnosti, modely chování, role, případně povolání přísluší 

„biologické“ ženě a muži) a ženy jako komplexní kategorie (určené nejen genderem, ale i 
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věkem, etnicitou, atd.) stírají. Důsledkem toho je, že s mnohými formulacemi by bylo možné 

polemizovat, že se občas dostávají do vzájemného nesouladu či jsou přinejmenším nejasné. 

Autorka často používá pojem rozdílu, ale není jasné, o jaký rozdíl jí právě jde, např. s. 12: 

konstruktivistické paradigma nahlíží na rozdíly mezi mužem a ženou jako na vytvořené 

kulturním a sociálním prostředím, …nepopírá biologické rozdíly, s. 13 K. Millet navrhla ideál 

androgynní bytosti setřením rozdílů mezi pohlavími, s. 18 nechci popírat veškeré rozdíly, a 

další. Např. na s. 10 se hlásí ke konstruktivistickému paradigmatu a slibuje, že bude blíže 

osvětlen v metodologické části; v poznámce dva řádky níže však tvrdí, že nebude nahrazovat 

biologický determinismus sociálním konstruktivismem, ale transformovat vývoj genderu (???) 

zahrnutím jak biologického, tak sociálního aspektu, a na s. 13 opět tvrdí, že kategorie žena a 

muž jsou prázdné, a záleží na jednotlivci, společnosti, kultuře, čím je vyplní.   

Nejprve bych se zastavila u metodologické části, kde diplomantka na s. 53 vysvětluje pojem 

konstruktivistického paradigmatu. Zde se dočteme, že toto paradigma z ontologického 

hlediska připouští mnoho realit (nejsou tedy konstruované??), a každý si vytváří svoji pravdu. 

Jako zdroj pro tento, pro práci tak důležitý aspekt (základní metodologickou pozici) však 

autorka uvádí pouze jednu knihu (Guba-Lincoln, ale bez odkazu na strany, takže si není 

možné ověřit, zda jsou uvedená tvrzení pochopena správně). Tato kniha však  - podle názvu - 

pojednává pouze o kvalitativním výzkumu, ne o koncepci reality a pravdy. Zdá se, že právě 

v neujasněnosti toho, co je z hlediska sociálních věd konstrukce, a co všechno je 

„konstruované“ či konstruovatelné spočívá zdroj některých nejasných formulací a možných 

kontradikcí v práci (s. 39, kde jsou za konstrukty považovány i archetypy? – ty jsou však 

podle Junga nevědomé a tedy nemohou být konstruované). Připomínky k používání termínu 

konstrukce a konstruovanost (genderu) nesměřují k jeho zpochybnění, ale spíše k tomu, že je 

jistým způsobem nadužíván, a také k tomu, aby si autorka lépe promyslela jeho obsah (v práci 

se totiž někdy konstruovaností míní různá hodnocení či význam nějakého jevu, např. s. 17). 

Podle mého názoru je v oblasti genderu vhodnější použít teorii Herty Nagl-Docekal, která 

(využívajíc Hegla) rozlišuje danosti (biologické i jiné, se kterými se člověk do jisté míry rodí 

a které nemůže konstruovat) a reflexi a interpretaci těchto daností samotným člověkem, 

společností, kulturou (které bychom mohli nazvat konstrukcemi). Navíc je zde i složka 

aktivní, tedy to, co s těmito danostmi na základě jejich reflexe a interpretace děláme, jak je 

prakticky žijeme, měníme, atd. Ale tyto připomínky přesahují rámec diplomové práce a proto 

je chápu jako podnět k diskusi, ne jako zásadní výtku autorce.     

Na druhé straně oceňuji autorčino terminologické a obsahové odlišení duality a polarity, které 

na s. 64-65 velmi jasně argumentovala a pojem polarity (jako krajní póly kontinua 

energetického pole) vhodně využila pro cíle své práce. 

Ráda bych se zeptala: 

1/ Jak chápete obsah pojmu sexualita?  

2/ Co podle Vás znamená konstruovanost? Jsou konstruované všechny složky a roviny lidské 

bytosti (jak by vyplývalo z tvrzení, že kategorie muž a žena - tedy i člověk - jsou prázdné) 

nebo jsou konstruované pouze některé?  
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3/ na s. 18 píšete, že homogenní muži jsou muži v biologických pozicích moci. Co pod tím 

míníte? 

4/ na s. 22 se objevuje spojení „feministická chemikálie“ – v jakém slova smyslu? 

5/ na s. 28 píšete, že žena je v podřízeném postavení, stává se tedy subjektem – je třeba si 

uvědomit, že v angličtině má termín subjekt opravdu i význam „být podřízen“, v češtině však  

pojmem subjekt míníme především člověka jako aktéra poznání a konání v protikladu 

k objektu, který je předmětem poznání a konání - proto ve spojení, jak jste termín subjekt 

použila, vyznívá nepatřičně. 

6/ na s. 33 píšete o oblaku nevědomí, ale i o oblaku nevědění – jde podle Vás o totéž, nebo jde 

o překlep, a který z termínů je správný? 

7/ na s. 45 píšete, že mezi 14. a 18. stoletím bylo zabito (jako podvratný ženský element - 

čarodějnice) více než devět miliónů žen. Není uveden zdroj této informace, můžete uvést, 

odkud ji čerpáte? (Toto číslo je v literatuře zpochybňováno a existují různé odhady počtu 

usmrcených žen.) 

Závěr: Předložená diplomová práce Bc. Blanky Štefaničové Fenomén bohyně v ženské 

spiritualitě – genderová analýza rozhovorů splňuje kritéria kladené na diplomové práce a 

proto ji doporučuji k obhajobě. Je to práce, která ústrojně propojuje teoretickou reflexi, 

podpořenou množstvím nastudované literatury, s analýzami konkrétního materiálu; prokazuje, 

že její autorka ovládá výzkumné metody a techniky a dokládá její schopnost zaujmout 

k výsledkům analýzy rozhovorů vlastní stanovisko. Přes jisté terminologické nejasnosti 

v  teoretické části práce ji navrhuji klasifikovat známkou velmi dobře (2).  

 

 

 

 

Ostrava 5. 6. 2017                                                             prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. 


