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Posudek vedoucí práce na magisterskou diplomovou práci  
Kristýny Bernatové:  

 
Obsahová intersekcionální analýza pohádky Princ a princ 

 
 

Předkládaná diplomová práce Kristýny Bernatové 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 velmi samostatně a aktivně a promptně 
reagovala na veškeré kritické připomínky a komentáře, které ode mě obdržela v průběhu 
výzkumu a psaní práce. Zejména v posledním měsíci před odevzdáním se podle mého 
názoru práce velmi posunula kupředu, hlavně co se týče organizace a struktury práce a 
propracování analytické části. Tematicky se jedná o vysoce aktuální práci, která reaguje 
na společenský posun ve vnímání homosexuality a homoparentality v posledním 
desetiletí. Právě kontextuálně je téma předkládané DP sociálně a politicky nosné i 
potenciálně kontroverzní a nabízí se tak jeho daleko hlubší zasazení do socio-
historického kontextu, než autorka činí na str. 31-32. Na druhou stranu, to, že autorka 
úspěšně odolala svodům analyzování díla za rámec publikace a předkládá čtenářům a 
čtenářkám přesvědčivou genderovou analýzu výhradně textu samotného, patří 
k největším kladům této práce. 

 
Celkově práci považuji za velmi vyzrálou. Rozsahově se sice pohybuje na spodní 

hranici požadovaného limitu, nicméně v rámci popsaných 65 stran se autorce daří zcela 
kompetentně sdělit vše podstatné. Práce vyniká mimořádnou formulační a argumentační 
kvalitou (zejména teoreticko-koncepční části), která autorce dovoluje být stručná bez 
natahování práce nepotřebně roztaženými větami, které by pouze opticky text „nafoukly“ 
při stejném obsahu a kvalitě.  Analytická část se vyznačuje vytříbenými analytickými 
postřehy autorky, které, nicméně, by podle mého názoru bylo možné rozpracovat a 
propracovat ještě trochu hlouběji (akademický talent a potenciál na to autorka rozhodně 
má. Zde se nejvíce nabízí hlubší analýza postavy antropomorfizované kočky a jejího 
vztahu s hradní myší. Toto téma jsme s diplomantkou mnohokrát rozebíraly 
v konzultačních hodinách a obě jsme cítily, že analytický potenciál je zde mnohem hlubší 
a mohl by vydat na samostatnou kapitolu filozofického rázu).  

 
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 konceptu intersekcionality, fungování společenských stereotypů i 
důležitosti role genderové socializace dětí skrze dětskou literaturu, zejména pak 
pohádek). Autorka také velmi dobře vysvětluje koncept a fungování heteronormativity, což 
je následně velmi důležité pro její kritiku heterosexualizace homosexuality, již se 
publikace ve svém důsledku dopouští. V průběhu práce autorka dokládá svou znalost 



 

širokého penza domácí i zahraniční odborné literatury na dané téma i schopnost aktivně a 
kriticky s ní pracovat. Stylisticky je práce pečlivě připravená, formálně jí nic nechybí a 
citační aparát i jeho zpracování je adekvátní. Metodologicky je práce precizní a 
sebevědomá, k vyzdvihnutí je zejména sebekritická pasáž věnující se feministické 
pozicionalitě autorky (str. 36). 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 případně stály za publikační 
zpracování.  
 

Analytická část práce je dle mého názoru celkově vynikající. V této části práce 
oceňuji zejména schopnost autorky balancovat emancipační potenciál textu na straně 
jedné a jeho trefnou a neúprosnou kritiku na straně druhé. Je jednoduché knihu Princ a 
princ buď zcela dekonstruovat a odhalit ji jako v podstatě heteronormativně 
„kolaborantskou“ nebo ji naopak nekriticky a nadšeně vyzdvihnout jako úžasný příklad 
překonání stereotypů a konvencí. Tato publikace ale není ani jedno, nebo lépe řečeno je 
oboje zároveň, a autorce se vynikajícím způsobem daří předat čtenářům a čtenářkám tuto 
provázanou komplexitu. V tom autorce pomáhá především koncept intersekcionality, který 
jí pomáhá sdělit, že i když v mnoha směrech se jedná o průlomové dílo se značným 
pozitivním potenciálem, zároveň prostřednictvím jiných kategorií (jako je hlavně třída či 
sociální postavení, věk a „jinakost“) se kniha dopouští celého spektra velmi 
problematických náznaků a asociací, jež ve finále dosti ukotvují (hetero)normativní řád. 
Autorka přesvědčivě ukazuje, že i homosexualita samotná je v knize prezentovaná dost 
staticky a ve svém důsledku podporuje stereotypní vnímání gay identity. Navíc autorka 
jasně dokládá, jak moc jsou emancipační argumenty postaveny na vizuálním podkladě 
„jinakosti“. Tím, že textu je v knize pomálu, většina argumentů je výrazně podpořena 
ilustracemi, které nicméně podporují šablonovité a zkratkovité čtení představených identit 
a dětem tak ukotvují problematické asociace (stáří je nemohoucí, „jinakost“ se odehrává 
v Indii, gayové jsou zženštilí, převzít vládu je možné jen prostřednictvím sňatku, „správný“ 
model soužití je párová sezdanost (která je v druhém díle knihy ještě podpořena tím, že 
princové adoptují dítě, atd…). Kniha podle mého názoru skýtá další otázky k zamyšlení, 
které nejsou v práci příliš zohledněny a i když rozumím tomu, že autorka se nechtěla 
pouštět do spekulací, které text nenabízí, myslím, že zde byl prostor pro hlubší rozebrání. 
Nabízí se například otázky, proč je královna „sama“ a nemá k sobě krále (čímž kniha 
nemusí řešit vztah otec-syn, který je v odborné literatuře zabývající se dospíváním 
neherosexuálních chlapců ústřední) či jaké důsledky má skutečnost, že vrchol moci je 
opět vyhrazen mužům (i když můžeme argumentovat tím, že královna je žena a gay 
princové nevykazují prvky heroické maskulinity), atd. 
  

Na závěr bych nicméně chtěla znovu vyzdvihnout celkovou empirickou, koncepční 
a argumentační vysokou kvalitu předložené práce. Práci s potěšením jednoznačně 
doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 
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