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Posudek na diplomovou práci 
 

Anety Podzimkové  
 

(Ne)tuctové stáří: nenormativní stárnutí starších osob v České republice 

  
(Posudek vedoucí práce) 

 
Práce Anety Podzimkové sleduje, jakým způsobem se v subjektivním prožívání stárnutí odráží 
normativní očekávání ohledně genderové a sexuální identity, a jakým způsobem případné kon-
flikty mezi sebeprožíváním a očekáváním nejbližšího okolí, i širší společnosti, vstupují do pro-
cesu stárnutí. Aneta Podzimková se v tomto smyslu bez pochyb věnuje společensky relevant-
nímu tématu, které si zaslouží více pozornosti. Ocenění si, kromě výběru tématu práce, zaslouží 
i to, že již sám o sobě obtížný úkol najít vhodné komunikační partnery a partnerky pro tuto práci 
se odehrával v době pandemie a tudíž, jak sama autorka, tak komunikační partneři, museli vy-
naložit více úsilí pro to, aby se vzájemné setkávání skutečně uskutečnilo. Zároveň se zkompli-
kovala možnost výzkum zasadit do kontextu dalších rozhovorů a setkání se seniory a seniorkami 
další omezení, které byly spojené s dvěma lety pandemie. 
 Inspirací jsou jí zahraniční práce, které se snaží o „prolomení ticha“, které zahaluje stáří a 
začlenit queer zkušenost do narací subjektivních identit i stárnutí. Jako důležité vnímám i to, že 
autorka svůj zájem o queer stárnutí rámuje feministickým konceptem intersekcionální solidarity 
a odkazuje se na práce Cherrie Moragy a Glorie Anzaldúy (34). Nevychází zde tedy ze své 
příslušnosti ke queer komunitě, ale z pociťovaného závazku vůči ní a uvědomění si heteronor-
mativních tlaků společnosti, které určité formy stárnutí zaštiťují a poskytují jim určité (ač jistě 
nedostatečné) formy ochrany a podpory. 
 Jako jednu z hlavních otázek své práce (str. 31) si autorka formuluje jako sledování „zda (a 
jakým způsobem) neheterosexuální	 stáří	 nabourává	 genderové	 normativy.“	 A	 zda	 prožitek	
stárnutí	komunikačním	partnerům	nabízí	možnost	kritického	nahlédnutí	těchto	genderových	
a	sexuálních	konstrikcí	a	možnost	vymezení	se	vůči	nim.	Tento	pohled	autorce	pomáhá	pro-
blematizovat	a	vykročit	za	často	se	vyskytující	pohled	na	seniorky	a	seniory	jako	pasivní	a	pa-
sivizované	objekty	společenského	tlaku.	Cenným	přínosem	práce	Anety	Podzimkové	je	právě	



	
	

	 2	

navrácení/zachycení	agentnosti	komunikačním	partnerkám_rům	a	také	ukázání	její	ambiva-
lence	a	toho,	v	jakém	složitém	sociálním	terénu	se	pohybují.		
	 V	diskuzi	teoretického	rámování	práce	se	dotknu	již	několika	problematických	míst,	která	
se	objevují	napříč	prací,	čtenářkám	ztěžují	orientaci	a	poněkud	zatemňují	autorčin	výklad	a	
interpretace.	V	této	části	se	autorka	vyjadřuje	ke	všem	relevantním	diskurzům	(diskutuje	pře-
vládající	trendy	v	současné	gerontologii,	veřejný	a	pop-kulturní	diskurz,	stejně	jako	práce	so-
ciologické	a	antropologické),	nicméně	jejich	rozčlenění	do	jednotlivých	kapitol	není	vždy	ve-
deno	logickým	narativem.	Např.	kapitola	3	by	se	spíše	měla	jmenovat	„doing	heteronormative	
ageing“	(či	 ještě	 lépe	nést	český	název),	 jelikož	diskuzi	o	vytváření	nenormativních	forem	a	
praktik	stárnutí	se	věnuje	kap.	4.	Dále	(opět	obecnější	problém	práce),	odkazy	na	teoretickou	
literaturu	nejsou	vždy	zcela	pochopitelné,	často	příliš	abstraktní	jazyk	téměř	znemožňuje	po-
chopení	 autorčiných	argumentů	a	 vyjádření.	 Překvapí	 taktéž	nečekané	 sousedství	 teoretic-
kých	zdrojů:	např.	Brzek	a	Foucault,	a	občasná	nepřesná	interpretace:	„Cílem	pochopení	sebe	
samého	je	tak	subjektivní	náhled,	jenž	si	lze	osvojit	pomocí	etických	principů	v	rámci	sociali-
zace	(Foucault	2000:	202)“.	A	poslední	obecnější	výtka,	kapitola	„partnerství“	odkazuje	na	chy-
bějící	logickou	linii	v	argumentaci.		
	 Po	shrnutí	obecnějších	nedostatků	a	problematických	míst,	bych	ráda	vyzdvihla	místa	po-
vedená:	metodologickou	část	práce	je	nejčistěji	psanou	částí	práce.	Volba	metody	je	dobře	vy-
světlena,	autorka	nám	poskytuje	vhled	do	kontextu	vzniku	práce,	toho,	jak	hledala	a	ne/nechá-
zela	komunikační	partner/ky	i	jak	se	některé	postupně	rozhodly	do	projektu	nezapojit.	Velmi	
dobře	a	citlivě	jsou	zpracovány	kapitoly	o	autorčině	pozicionalitě,	situovanosti	v	rámci	pro-
jektu	i	etické	zhodnocení	vztahu	výzkumnice—komunikační	partner/ky.	
	 Ač	i	v	analýze	samé	se	opakují	problémy,	které	jsem	zmínila	výše,	a	části	práce	trpí	tím,	že	
je	jim	potřeba	hlubší	editace,	autorce	se	povedlo	propojit	vlastní	výzkum	s	teoretickou	litera-
turou	(ta	je	do	práce	začleňována	hojně),	a	zároveň	akcentovat	zkušenosti,	které	nabourávají	
ustavený	obraz	o	stárnutí	a	stárnutí	mimo	společenské	normativy.	V	tomto	ohledu	 je	velmi	
povedená	 kapitola	 „počkej	 to	 bude“,	 ve	 které	 autorka	mapuje—v	 rozporu	 s	očekáváním—
schopnost	svých	komunikačních	partnerů/rek	využívat	strategie,	které	získali	dříve,	vytvářet	
formy	 agentnosti	 a	 rezistence.	 Zároveň	 se	 ale	 také	 autorce	 daří	 vystihnout	 ambivalence	 a	
obavy,	které	se	pojí	ke	ztrátě	fyzické	a	mentální	zdatnosti.	Při	obhajobě	práce	by	tyto	tenze	
bylo	možno	rozvést	a	dále	diskutovat.	Podobné	zachycení	ambivalencí	a	mnohovrstevnatosti	
významů	 autorka	 zachycuje	 i	 v	dalších	 kapitolách,	 zvl.	 v	kapitole	 věnující	 se	 „nezaměnitel-
nosti“.	Toto	jsou	velmi	silná	místa	práce.	
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	 Na	závěr	hodnocení	procesu	psaní	diplomové	práce:	Opět	se	chci	vrátit	ke	svým	výtkám	a	
zasadit	je	do	kontextu	relativně	dlouhého	psaní	a	přípravy	této	DP.	Předložená	práce	je	výsled-
kem	velmi	pečlivé,	svědomité	přípravy,	několika	kol	přepracovávání	a	vylepšování.	Aneta	Pod-
zimková	pracovala	soustavně,	konzultovala	v	pravidelných,	častých	intervalech	a	svědomitě	
zapracovávala	kritické	poznámky	a	komentáře.	
	
Práci	jednoznačně	doporučuji	k	obhajobě	s	výchozím	hodnocením	velmi	dobře.	
	
Kateřina	Kolářová	
	
V	Praze,	5.	února,	2022	
	
	
		
	
	
		
 


