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Bc. Jana Gabrielová si vybrala netradiční téma, na Katedře genderových studií v rámci 

diplomových prací dosud žádné jemu podobné zpracováváno nebylo. Přitom se jedná o téma 

velmi aktuální, spadá do oblasti tzv. posthumanistických studií, jež se v rámci feministické 

akademie stále více prosazují. Za zmínku také stojí nadprůměrná motivovanost a zaujetí 

autorky o téma, což sama uvádí už v úvodu, kde představuje svou osobní pozicionalitu. 

Dodala bych, že toto zaujetí rozhodně v práci nevedlo k předpojatosti či nedostatečnosti 

kritického pohledu. Diplomantka naopak podrobuje kritickému zkoumání nejen diskursy, 

které „ty druhé“ (zde konkrétně ženy a živé tvory mimo lidskou říši) objektifikují, ale i 

diskursy zaměřené např. na prosazování práv zvířat; zde si klade otázky, zda nejsou jejich 

mluvčí sami někdy v zajetí zažitých mocenských stereotypů. Toto zkoumání dává do širšího 

kontextu problematiky sociální změny, bez níž nevidí možnost, jak mocenské manipulace a 

zpředmětňování bezmocných (či méně mocných) změnit. 

Teoretickou část práce hodnotím velmi vysoko. Zaprvé velmi cením, že autorka nevychází 

především z teorií, které byly v kurzech během studia probírány – i když i tyto jsou zde 

zohledněny (především Foucault a Bourdieu); dodala bych, že diplomantka skutečně chápe 

jejich podstatu a že představení těchto teorií ve vztahu k moci rozhodně nejsou jen pouhými 

konspekty, což bývá nezřídka nedostatkem studentských prací. Za klíčové však autorka 

používá teorie Rosi Braidotti a Carol Adams; obě nastudovala do daleko větší hloubky, než 

byly během studia představeny. Teoretická část je výborně skloubena a propojována s částí 

analytickou. Po této stránce by práce mohla sloužit jako vzorová. 

Významnější připomínky nemám ani k části metodologické. Autorka deklaruje metody 

kvalitativní obsahové analýzy a diskursivní analýzu, čehož se skutečně drží; obě specifikuje 

v rámci metod feministického výzkumu (str. 62-65), dále vysvětluje výběr vzorku (jímž je 

obrazový a textový materiál) a stanovuje výzkumné otázky (str. 66), na něž v Závěru také 

dostačujícím způsobem odpovídá. 

Vlastní analýza se v průběhu jednotlivých verzí textu velmi pozitivně posunula především po 

stránce struktury do smysluplného, uceleného tvaru. Jak už zmiňuji výše, analýza je zdařile 

propojována s teorií, obsahuje řadu dobrých postřehů a podkládá svá tvrzení vhodnými 

argumenty. Jako připomínku bych zde formulovala snad jen to, že se spíše nepodařilo 

strukturovat jednotlivé (pod)kapitoly více analyticky – to by vyžadovalo už v jejich názvech 

zohlednit vygenerované kategorie významu. V této části autorka postupuje v podstatě 
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chronologicky, kdy zkoumané jednotky analyzuje postupně. Je však třeba dodat, že analytické 

kategorie v textu nechybí, jsou představeny v kapitole Shrnutí, která předchází Závěru. 

Stránka psaní, s níž diplomantka nejvíce bojovala, byla stránka stylisticko-jazyková. Ta 

přece jen nedosahuje nadprůměrných kvalit stránky teoretické a analytické. Text se sice 

v tomto ohledu zlepšil, ale jazykové čistoty přece jen nedosahuje. 

Celkové hodnocení: Bc. Jana Gabrielová předkládá diplomovou práci, která je vynikající po 

stránce teoretické a výborná po stránce metodologicko-analytické. Tyto klady jednoznačně 

převažují; patří k nim i práce studentky v diplomním semináři, která byla průběžná a poctivá. 

Diplomovou práci Bc. Jany Gabrielové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 

 

 

 


