
Univerzita Karlova v Praze | Charles University in Prague 
Fakulta humanitních studií | School of Humanities 

 
Katedra genderových studií | Department of Gender Studies 

José Martího 31 | 162 56 Praha 6 | (+420) 220 172 423 | www.fhs.cuni.cz/gender | gender@fhs.cuni.cz 
                                                                                                 

 
 

Posudek vedoucí práce na magisterskou diplomovou práci  
Markéty Postránecké:  
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Konstrukce maskulinity ze strany mužských aktérů pole dance 
 

 
Předkládaná diplomová práce Markéty Postránecké patří podle mého názoru 

celkově do kategorie velmi dobrých až výborných. Po celou dobu výzkumu a psaní práce 
autorka pracovala velmi samostatně a zároveň byla schopná promptně a efektivně 
reagovat na komentáře, zejména koncepčního a strukturálního rázu, které dostávala. 
Výsledný produkt pak svědčí o tom, že Markéta Postránecká si s přehledem osvojila 
všechny důležité znalosti a dovednosti, kvůli kterým se diplomové práce v závěru 
magisterského studia píší. Jako vedoucí práce se soustředím zejména na pozitivní 
stránky a silné momenty předkládané práce, i když přidám i pár kritických postřehů.  

Markéta Postránecká si v magisterské diplomové práci vytkla za cíl prozkoumat a 
analyzovat, jakými způsoby aktéři pole dance, které oslovila, konstruují svou maskulinitu 
(str. 34), čímž navazuje na svou bakalářskou práci, ve které se věnovala stigmatizaci pole 
dance očima ženských aktérek. Tato návaznost funguje v překládané práci velmi dobře a 
autorce se daří využít argumenty a paralely z předchozí práce k vysvětlení výstavby 
koncepčního rámce, struktury a analytických témat současné práce. Autorka se rozhodla 
zasadit hlavní téma a vážné otázky, které sebou nese, do vlastní osobní zkušenosti, z níž 
čerpá jak motivaci k výběru tématu, tak přístup ke komunikačním partnerům. Výsledkem 
je výborně napsaná a velmi čtivá práce, která hlavní analytickou linku kontextualizuje do 
kritické reflexe celkového postavení pole dance sportu v České republice. Čteno 
z odstupu, na práci Markéty Postránecké oceňuji zejména způsob, jakým dokázala 
provázat jednotlivé části práce pro plynulého a přesvědčivého celku, což na studentské 
úrovni nebývá samozřejmostí a je to jedním z důležitých aspektů oddělujících kvalitní 
práce od těch méně kvalitních. Ačkoliv rozsahově se jedná spíše o kratší práci na hranici 
požadovaného limitu, tato skutečnost práci naštěstí neubírá na přesvědčivosti a lehkosti, 
s jakou jsou hlavní myšlenky a vynikající analytické závěry formulované.  

Formálně se jedná o práci standardní a dobře připravenou, která se vyznačuje 
velmi dobrou a konsistentní strukturou a adekvátně připravenou a zpracovanou 
teoreticko-koncepční částí (a to jak s ohledem na práci s feministickou teorií 
a genderovými koncepty, konkrétně v této práci se jedná o koncepty maskulinity, 
stigmatu, ženského bytí jako bytí viděného, a „dělání genderu“, tak s ohledem na 
představení historického i institucionálního kontextu vývoje pole dance / pole sport 
v České republice). V průběhu práce autorka dokládá svou znalost širokého penza 
domácí i zahraniční odborné literatury na dané téma i schopnost aktivně s ní pracovat. 
Stylisticky je práce pečlivě připravená, i když na několika místech se autorka nevyhnula 



 

gramatickým chybám (na str. 24 „z výzkumů vyplívá“, na str. 33 chybí konec odstavce) a 
citační aparát i jeho zpracování je vcelku adekvátní. Na druhou stranu, k práci 
s literaturou se vztahuje jedna z mých nemnoha kritických, ale dost zásadních poznámek. 
V seznamu literatury a při koncepční práci, a to jak v pasáži věnované maskulinitě, tak 
v pasáži věnované estetice a legitimizačním strategiím, mě vzhledem k tématu 
překvapuje absence argumentů Judith Halbestram, např. v její knize Female Masculinity, 
či Leily Rupp s Vertou Taylor, např. v jejich Drag Queens at the Cabaret 801. Nezmínění 
zcela přelomových prací a konceptů Judith Butler, v práci, která se explicitně věnuje 
„dělání genderu“ a performativitě maskulinity/femininity, považuji za faux paus. I když 
v kontextu magisterské práce považuji teoreticko-koncepční část za adekvátní, pokud by 
práce měla publikační ambice, bylo by nutné tuto pasáž ještě propracovat. 

Metodologicky je práce zručná a sebevědomá, k vyzdvihnutí jsou zejména pasáže 
věnující se etice, subjektivitě a vlastní pozicionalitě autorky (jíž práce také přímo začíná). 
Autorka je také přesvědčivá při diskusi limit metody polostrukturovaných rozhovorů, 
výběru komunikačních partnerů i představování analytických postupů. Práce je úspěšná i 
v dalším aspektu, jež je častým úskalím diplomových prací, a totiž v provázanosti 
teoretické a empirické části práce. Autorce se daří velmi dobrým způsobem vzájemně 
odkazovat a provazovat jednotlivé části práce, ve svém celku tedy práce působí uceleným 
a zralým dojmem.  

Analyticky mi práce přijde vcelku „vytěžená“, autorka v celé empirické části výborně 
pracuje s citacemi z provedených rozhovorů a daří se jí provázat jejich interpretace 
s odbornými argumenty. Kapitola o genderových stereotypech podle mého názoru 
zároveň nabízí další zajímavý potenciál k analýze v sémantické rovině, které se autorka 
nevěnuje, ale myslím, že by to její práci velmi obohatilo. V této části práce autorka 
ukazuje, jak moc je pole dance rozdělený na „mužský“ a „ženský“ svět, což se odráží 
nejen v názorech a postojích jednotlivých komunikačních partnerů, ale zároveň ve stylu 
jazyka, který používají. Když komunikační partneři hovoří o svém světě, nezřídka 
používají výraz „chlapi“ a „chlapský“, zatímco ženy označují jako „holky“ a jejich styl či 
pohyby za „holčičí“ (např. str. 49). Toto semantické vymezování se a rozdělování pole 
dance na „chlapy“ a „holčičky“ podle mého názoru ukázkově zapadá do legitimizačních 
strategií a normalizačních mechanismů ukotvování hegemonní maskulinity i genderových 
stereotypů, které komunikační partneři sdílejí ve všech pasážích empirické části, a 
názorně reflektuje častou bagatelizaci a infantilizaci žen a femininity, se kterou se 
setkáváme i v jiných oblastech. „Chlapský svět“ pole dance je náročný, drsný, 
obdivuhodný a zároveň zapovězený ženám. Ty, které (trochu nečekaně) zvládají prvky, 
jež komunikační partneři považují za výsadu mužského pojetí pole dance, jsou pak 
s výkřiky „tyjo, to si děláš srandu! To není možný! Ty jo, to už není ženská, to už je chlap!“ 
(str. 56) usměrňovány do ladných vod „holčičího světa“. Tyto sémantické strategie by dle 
mého názoru rozhodně stály za analytické zpracování a požádala bych autorku, aby se 
nad touto rovinou a jejími důsledky zamyslela při obhajobě. 

Na závěr bych chtěla znovu vyzdvihnout celkovou empirickou, koncepční a 
argumentační kvalitu předložené práce. Práci s potěšením jednoznačně doporučuji 
k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře až výborně, dle výsledku obhajoby. 
 
9. února 2019       doc. Věra Sokolová, Ph.D. 
                   vedoucí práce 


