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Bc. Blanka Štefaničová si pro svou diplomovou práci vymezila téma jasně a smysluplně. 

Feministická spiritualita je navíc tématem, jemuž v českém odborném kontextu zatím nebylo 

věnováno mnoho prací. Jedná se o práci zcela původní, která je pro tuto oblast zkoumání 

vítaným příspěvkem.  

Za klady práce považuji dobře zvládnutou i výstižně charakterizovanou metodu výzkumu 

(polostrukturované rozhovory) i její propojování s úctyhodným množstvím teoretické 

literatury. Na práci je sympatická i zjevná motivovanost autorky a její zájem o téma. Hned na 

začátku textu se vyjadřuje ke své lokaci, která tuto zainteresovanost částečně vysvětluje, svým 

způsobem jde o kombinaci výzkumné pozice inside i outside. Tato úskalí autorka dle mého 

názoru zvládla dobře, důsledně reflektuje i svou pozici výzkumnice z hlediska etického, 

postoje vůči narátorkám a snahy o odstup, který je pro analýzu nutný. Z tohoto úhlu pohledu 

považuji práci za vyváženou, zároveň i velmi dobře čtivou, a to nejen díky zaujatosti o 

problematiku, ale i díky velmi kultivovanému stylistickému a jazykovému projevu. 

Diplomantka uvádí (str. 12), že jsou pro ni v teoretické části práce klíčové dvě oblasti – 

sexualita a spiritualita ženy. Obě oblasti pak propojuje s analýzou na základě genderových 

archetypů. Konceptualizaci spirituality zvládla dle mého názoru zdařileji, je zde zřejmé, že 

prostudovaným textům rozumí, dovede je usouvztažnit a v empirické části i dobře aplikovat. 

Představení konceptů sexuality je o něco plošší, zde však musím sebekriticky konstatovat, že 

jedním z důvodů může být i skutečnost, že jsem jí jako školitelka dovedla jistě lépe poradit, 

pokud jde o feministické analýzy spiritualit, což patří – na rozdíl od sexuality – k mým 

vlastním oblastem výzkumu. S čím autorka v průběhu diplomního semináře trochu zápasila, 

bylo nalezení smysluplné interpretační pozice mezi esencialistickým proudem feminismu 

(zejména ekofeminismu) a konstruktivistickými proudy, které v zásadě deklaruje jako své 

teoretické východisko. Bylo to obtížné jednak proto, že si diplomantka svou vlastní pozici 

v průběhu práce sama vyjasňovala (což ovšem nijak nepovažuji za negativní charakteristiku), 

jednak proto, že zde byly nároky na její badatelský odstup největší – většina narátorek ve 

svých odpovědích a z nich vyplývajících hodnoceních zjevně vnímala ženství a mužství 

v podstatě jako esenciální i biologickou danost. Diplomantka se v tomto směru v průběhu 

práce na textu velmi posunula, v tomto ohledu vidím pozitivní vývoj textu jako velmi 

markantní, nicméně k plně koherentní interpretační pozici nemyslím, že se jí podařilo dospět. 

Tím rozhodně nemíním, že by výzkumník/ice jako interpret/ka musel/a sledovat jedinou 

argumentační linii. Jde spíše o to, že uváděné konceptualizace genderu místy vypovídají o 

jistých formulačních rozpacích. 

Celkové hodnocení: Práci Blanky Štefaničové v diplomním semináři hodnotím jako 

výbornou, text samotný (i kvůli ne zcela jednotné a formálně pečlivé podobě odkazování) 

jako lepší velmi dobrou. 


