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Posudek na diplomovou práci Zuzany Verešové, 
Analýza dotazů webové poradny Gender Studies, o. p. s. položených mezi roky 

2006-2014  
(Oponentský posudek) 

 
Dotazy zaslané do webové poradny, zaměřené především na pracovně-právní vztahy, by mohly 
být velmi zajímavým primárním pramenem pro vhled do genderových dimenzí a dynamiky pra-
covního trhu a forem diskriminace. V tomto ohledu autorka identifikovala zajímavý zdroj dat. 
Nicméně již sám velmi obecný název naznačuje největší slabinu práce – autorka si neklade ana-
lytické otázky, zůstává jakoby bezradná, na co se svých pramenů ptát a jak je analyzovat. Přes 
pečlivost a evidentně značnou investovanou energii i hezký a přístupný autorčin styl psaní, práce 
zůstává povšechně deskriptivní, neanalytická. Toť souhrnem, níže zachycuji hlavní výtky 
k práci detailněji: 
 
Stručně k metodologii a analýze: 
-- Autorka poměrně rozsáhle diskutuje debaty o tom, co je/není tematickou obsahovou analýzou, 
dělení metody a metodologie, či představení přístupu/ů feministických metodologií, nicméně 
tato témata nejsou vztažena k vlastnímu výzkumu,  a jsou svým charakterem spíše konspekty. 
(V této souvislosti také není jasné, proč je v práci metodologie oddělována od analytické části). 
I samotné uchopení deklarovaného kvantitativního aspektu analýzy se mi jeví jako značně ba-
zální. Kvantitativní perspektiva je redukována na pouhé sčítání počtu dotazů ve vztahu k da-
nému tématu a ve vybraném časovém úseku. Navíc, samotná témata, která autorka nesprávně 
používá jako proměnné, jsou v zásadě převzata přímo z webu GS, a ani ona nejsou inovativním 
vkladem autorky. Dále, práce s daty je rozsekána do časových úseků jednoho roku (autorka dis-
kutuje jednotlivá témata pro rok x, poté pro rok y…), aniž by se práce pokusila o jakoukoliv 
syntézu, srovnání, zachycení dynamiky vývoje. Přitom úvodní tabulky vývoje celkového počtu 
vznášených dotazů vykazuje značné výkyvy, které by bylo potřeba diskutovat a nabídnout pro 
ně vysvětlení (stejně jako např. sledovat, jak se tyto výkyvy dotýkaly jednotlivých témat). Ne-
mohu se tak zbavit dojmu, že autorka sice věnovala analýze značnou energii a práci—to je ko-
neckonců zřejmé ze všech výborně zpracovaných tabulek a přehledů i s uvedenými příklady, 
které by byly mohly sloužit jako opora pro analýzu, i jako dobrý průvodní materiál čtenářům a 
čtenářkám práce—nicméně z konečné podoby práce se nedozvíme nic více, než kolik dotazů 
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bylo v kterém roce vzneseno k tomu, kterému tématu. A kolik z dotazů bylo vzneseno ženami 
či muži (k tomuto další bod). Tato deskripce ovšem jako finální podoba analýzy nestačí. 
 
-- Autorka deklaruje konstruktivistickou perspektivu, nicméně dále nespecifikuje a nediskutuje, 
jak se tato pozicionalita projevuje v samotném analytickém postupu. Nejedná se tak o „naplněný 
performativ“ feministické výzkumné praxe. Závažnější se mi ale zdá, že se autorka sama dostává 
do potenciálního konfliktu s tímto deklarovaným přístupem tehdy, když sebraná data (dotazy) 
rozřazuje do kategorií „ženy“ a „muži“ i tam, kde tak nechce činit ani samotný zdroj dat—jak 
autorka sama dovozuje, jelikož si GS uvědomuje nebinárnost genderových identit. I takový po-
stup by byl legitimní, pokud by autorka postup (nejenom) vysvětlila, ale s tímto (provizorním) 
rozdělením analyticky pracovala. Tento konflikt se zdrojem dat ale vede i k tomu, že autorka 
dopočítává a usuzuje počty „žen“ a „mužů“ u jednotlivých dotazů, i tam, kde tyto informace 
chybí! (jelikož ji tázající se neuvedl, neboť „pohlaví“ není povinný údaj).  
 A ještě poslední, spíše formální, poznámka v této souvislosti. Autorka deklaruje, že „tabulky 
zobrazující počty dotazů rozdělené podle pohlaví v jednotlivých letech jsou k nahlédnutí v přílo-
hách diplomové práce na přiloženém CD“. Tyto materiály ale nejsou přístupné v elektronické 
verzi na interface SIS, a tudíž nejsou dostupné všem čtenářům (sic, generické maskulinum uží-
vané v práci) 
 
-- Jestliže autorka uvádí, že dotazy jsou vznášeny jednak skrze webový portál a jednak po tele-
fonu, jak je možné zohlednit to, že se do vlastní analýzy telefonické dotazy nedostaly? Jaký vliv 
vynechání těchto dotazů mohlo mít, a jak by bylo možné pokusit se tato data alespoň částešně 
doplnit?  
 
-- Autorčina bezradnost jak pracovat s daty, resp. absence analytických otázek, se projevuje i 
v tom, že komentáře se buď vymykají žánru a nevěnují se rozboru otázek, či tomu, co vznášené 
dotazy vypovídají o formách nerovného přístupu a zacházení v pracovním poměru, ale sklouzá-
vají k (i nepřesným) obecným poznámkám, jako např.  

Tato ochrana před výpovědí znamená, že těhotné ženy mohou dát výpověď a ukončit pracovní 
poměr, ale obráceně by to možné být nemělo [zde by autorka měla jasně konstatovat, zda se 
jedná o protizákonný postup či nikoliv, KK] (str. 65) 

Nebo zavádějící interpretaci: 
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Z analyzovaných dat je tedy možné si všimnout, že v konkrétních jednotlivých případech to 
nejsou vždy pouze ženy, které se potýkají s nižším platovým ohodnocením v porovnání s plato-
vým ohodnocením svých mužských kolegů. (str. 67) 

Tuto interpretaci považuji za zavádějící proto, že diskutovaná situace se netýká obecného pla-
tového rozdílu mezi ženami a muži, ale spíše protežování jedné konkrétní zaměstnankyně na 
úkor všech ostatních pracovníků (a potenciálně i dalších pracovnic) v kolektivu a na srovnatel-
ných pozicích.  
 
--Analytické části evidentně chybí i možnost opřít se o konceptuální rámec, který jí měla při-
pravit část „teoretická“. V analýze chybí jakékoliv odkazy na teoretické/sekundární zdroje. (I 
schopnost provazovat analytickou práci s teorií je jedním ze znaků zvládnutí řemesla) Jenom 
obtížně jsem sledovala autorčinu implicitní logiku, která organizuje teoretickou část práce. I ta 
nicméně zůstává deskriptivním popsáním témat, která se v práci objevují. 
 
Práci přes vyřčené výtky k obhajobě doporučuji s hodnocením dobře. Autorka zpracovala velké 
množství dat, uspořádala je a na několika místech – zvláště v závěru práce—nabízí zajímavá 
shrnutí, která napovídají, že autorka je schopná analytických postřehů.  
 
 
 
Kateřina Kolářová   
24. května, 2018 
 


