
Oponentský posudek na magisterskou diplomovou práci Markéty Postránecké 
Když muži tančí: Konstrukce maskulinity ze strany mužských aktérů pole dance 

 
Diplomová práce Markéty Postránecké jak tematicky, tak metodologicky navazuje na 
výzkum, kterému se studentka věnovala ve své bakalářské práci, tedy genderovou 
dimenzi a s tím související potenciální stigmatizaci pole dance/pole sport. 
Předkládaná práce se však na rozdíl od úvodního výzkumu nezaměřuje na ženy 
jakožto aktérky tohoto dynamicky se rozvíjejícího sportu/umění, nýbrž zcela 
kontraintuitivně na muže, kteří z mnoha různých důvodů, které Postránecká 
zevrubně přibližuje, a jež souvisejí se sociálními konstrukcemi maskuliny, 
představují v dané disciplíně početní menšinu. Myslím, že diplomantka objevila 
výzkumnou niku, která není v českém kontextu výzkumně a akademicky vytěžena 
(byť na katedře již existuje práce, která pole dance/sport podrobila analýze, a kterou 
Postránecká zmiňuje) a s ohledem na kvalitu diplomové práce soudím, že by si téma 
zasloužilo vlastní – samozřejmě kondenzovaný – publikační výstup v akademickém 
periodiku.  
 
Z uvedeného je tedy zřejmé, že téma práce považuji za vysoce relevantní, a to z toho 
důvodu, že se Postránecké daří precizně popsat procesy „dělání genderu“ na mnoha 
úrovních, jak při etablování disciplíny, tak při konstrukci vlastní identity mužského 
pole dancera; gender se napříč diplomovou prací vyjevuje jako mocenská vztahová 
kategorie, a to od úrovně institucionální (úporná snaha sportovního odvětví oprostit 
se od symbolického „nánosu“ erotické či striptýzové show) po individuální, kdy 
muži zhusta deklarují, že mužský pole dance je spíše sport založený na síle a 
budování muskulatury, kdežto ženský pole dance je emocionální, umělecký a hůře 
měřitelný (v případě soutěží), tedy že tato dvě pojetí jsou naprosto odlišná a 
vzájemně se mnohdy (na deklaratorní úrovni) vylučují. Tento obraz je podán 
v diplomové práci docela plasticky proto, že Postránecká do textu řadí též 
informativní historický exkurz do vývoje pole dance/sportu a dobře ilustruje nakolik 
byl tento sport/umění ovlivněn(o) i formován(o) společenskými představami o 
sexualitě mužů coby aktivních subjektů „konzumujících“ nejen pohledem 
objektifikovaná ženská těla. Není však bez zajímavosti, že pole dance nemá kořeny 
jen ve „striptýzových“ barech, nýbrž i v mužských bojových umění Indie a Číny.  
 
Diplomantka jako výzkumnou metodu zvolila 6 polostrukturovaných rozhovorů a 
mám za to, že data relevantní pro zodpovězení výzkumné otázky – tedy jak mužští 
aktéři pole dance konstruují svou maskulinitu vis-a-vis ženské dominanci v tomto 
odvětví – vytěžila beze zbytku. Velmi oceňuji, jak podrobně a poctivě je zpracována 
metodologická část, najmě pak studentčina politika lokace a diskuse limitů vybrané 
metody. Postránecká zde ukazuje, že – lidově řečeno – moc dobře ví, co dělá a proč. 
Struktura práce je přehledná a jednotlivé části na sebe logicky navazují, text je psán 
velmi „lehkou rukou“, je čtivý, čtenářsky velmi vstřícný a nenásilnou gradací 
argumentace vlastně napínavý. Po formální stránce lze textu vytknout jediné: na str. 



33 první odstavec končí větou, která nemá konec, a tudíž nedává smysl – patrně se 
jedná o chybně odmazanou část textu. Teoretická a empirická část spolu dobře 
komunikují a z textu je jasné, jak jsou představené teoretické koncepty stigmatu, 
hegemonní maskulinity atd. analyticky uchopovány. Doporučila bych nicméně 
teoretickou část obohatit již o ilustrativní příklady z výzkumných zjištění, aby 
přemostění teoretické a empirické části bylo ještě plynulejší. 
 
Obecně práci Markéty Postránecké považuji za velmi zdařilou, je dobrým příkladem 
kvalitně provedeného výzkumu a neméně kvalitně podané zprávy o jeho průběhu a 
relevantních, v mnoha ohledech nových a neotřelých zjištěních. Z pozice oponentky 
si pak dovolím k diskusi u obhajoby nadhodit několik otázek či témat, kolem kterých 
práce krouží, ale nedoříkává je. 1) Práce historii pole dance/sportu ukazuje nikoliv 
jako výlučně ženskou (a spjatou s nízkou kulturou striptýzových klubů a fetišizací a 
erotizací žen), ale současně i jako mužskou (asociovanou s asijskými bojovými 
uměními). Přesto nikdo ze zpovídaných můžů/aktérů tuto skutečnost nezmiňuje, aby 
podtrhl maskulinní znaky disciplíny, a vymezuje se čistě vůči oné ženské „linii“. Zdá 
se, že mužská genealogie sportu je vlastně zamlčena/zapomenuta? Jaká vysvětlení 
(vyjma prosté neznalosti na straně aktérů) pro tuto strategii vymezování se 
diplomantku v tomto ohledu napadají a jak tato podle ní souvisí s maskulinitou? 2) 
Napříč rozhovory se vyjevuje důraz na heterosexuální maskulinitu zpovídaných. 
Nakolik by přítomný heteronormativní diskurs konstruující pole dance/sport jako 
také mužskou záležitost byl subvertován (nebo naopak posilován) přítomností mužů-
gayů v pole dance studiích? A jsou vlastně takoví? 3) Kromě mnoha způsobů, jimiž 
zpovídaní aktéři konstruují své mužství (pole dance nikoliv jako dance, ale jako 
sport, důraz na sílu a svaly či volbu oblečení a odklon od ženských ladných pohybů 
atd.), mne napadá ještě jedna v diplomové práci explicitně nezmíněná rovina této 
konstrukce, a sice, že maskulinita aktérů se potvrzuje a kontinuálně konstruuje tím, 
že všechen potencionálně stigmatizující tlak okolí „ustojí“. Pole dance by pak šlo 
interpretovat jako výzvu maskulinitě, a ti kteří ji vyslyší a obstojí v tomto 
„rizikovém“, feminizovaném a potencionálně diskreditujícím prostředí vycházejí ven 
s maskulinitou posílenou. Mýlím se, nebo by to mohla být další z úvah nad 
tématem? A konečně 4) Jak lze z genderového hlediska vnímat snahy o zařazení pole 
dance/sport na program OH? Co tato snaha o uznání a získání společenského statusu 
znamená a jak je podle diplomantky na symbolické úrovni genderována? 
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou „výborně“.  
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