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Oponentský posudek diplomové práce 
  
Název práce: „(Ne)tuctové stáří: nenormativní stárnutí starších osob v České republice“ 

Autorka práce: Aneta Anne-Marie Podzimková 

Autorka posudku: Jana Dvořáčková 

 
Předložená práce se zaměřuje na zkušenosti stárnutí a stáří u neheterosexuálních osob. V českém 
prostředí je téma prozkoumáno pouze částečně, zejména v souvislosti s potenciálně odlišnými 
potřebami zdravotní a sociální péče u této skupiny osob, na jejichž zkoumání se zaměřoval projekt 
Neviditelné menšiny.1 Historický a kulturní kontext je v případě tohoto tématu poměrně klíčový, hlubší 
pozornost věnovanou samotné zkušenosti stárnutí a stáří si proto téma rozhodně zaslouží. O poctivém 
přístupu autorky k tématu pak svědčí, že byla při formulování tématu a před realizací výzkumu 
v kontaktu s některými autorkami zapojenými v již zmíněném projektu Neviditelné menšiny.  
 
Coby výzkumný přístup si autorka zvolila biografické rozhovory. Než se detailněji zaměřím na diskuzi 
jednotlivých částí práce, dovolím se však ještě pozastavit nad samotnou volbou jejího názvu. Nejsem 
si jistá, zda to byl záměr, ale v názvu není nijak upřesněno, o jakém typu normativity bude v diplomové 
práci řeč. Co nicméně osobně vnímám jako problematičtější, je samotný pojem „(ne)tuctové stáří“. 
Rozumím, že je to jistá zkratka, která má odrážet některá vyjádření z rozhovorů a jejímž cílem je i určité 
pozitivní přeznačení, přesto však považuji referování o jakémkoli stáří v pojmech „tuctovosti“, který 
není rozhodně významově neutrální, za ne zcela vhodné (přispívající k marginalizaci již marginalizované 
skupiny). Tato poznámka se může zdát nepodstatná, pojem se však v práci objevuje opakovaně, 
autorka používá sousloví „koncept (ne)tuctového stáří“. Budu ráda, pokud autorka myšlenky stojící za 
formulací tohoto pojmu vyjasní při obhajobě a případně se vyjádří i k mému komentáři.        
 
Práce je členěna standardně na teoretickou část (tvořenou třemi kapitolami), metodologickou část a 
analýzu. Je trochu škoda, že poměrně rozsáhlému vyjasňování teoretických východisek nepředchází 
bližší uvedení do cílů a ústředních otázek samotného výzkumu. Dle mého názoru by napomohlo lepší 
orientaci při čtení teoretických částí.  
 
Teoretická část či části dokládají, že autorka do psaní diplomové práce vložila množství úsilí a má velmi 
dobré povědomí o zahraničních i domácích textech, které jsou pro její práci relevantní. Tato část je 
pojata poměrně „ambiciózně“, snaží se poměrně vyčerpávajícím způsobem představit jak koncepty 
autorů a autorek z oblasti LGBT a queer studies, tak i perspektivy obecnějších sociálních teorií. To samo 
o sobě samozřejmě není špatně, teoretické části to dodává jistou hloubku, ale ne vždy je zřejmé, jak 
mají tyto koncepty sloužit při rozvíjení konkrétního tématu práce a analýze rozhovorů. Co je však 
možná problematičtější, je, že jsou tyto teorie či koncepty nezřídka představeny způsobem, který je 
nesrozumitelný. V této části práce je opravdu mnoho vět, jejichž význam není jasný. Někdy, zdá se mi, 
prozrazují, že v pojednávaných perspektivách nemá jasno ani sama autorka. Jisté potíže tohoto typu 
jsem zaznamenala paradoxně i v obecné kapitole věnované genderu (Gender jako nesvobodná volba), 
kde jsem vnímala nepochopení ohledně vztahu genderových struktur a jednání nebo významu pojmu 
„politika identity“. Zejména v případě této kapitoly dojem nezlepšovalo ani chronické chybování psaní 
v příjmení Simone de Beauvoir, které nicméně provází celý text. Kapitola obsahuje také množství chyb 
ve skloňování a interpunkci a dalších jazykových neobratností. V dalších částech práce je však 
vyjadřování autorky již víceméně v pořádku.   

                                                            
1 Výzkumnou zprávu z tohoto projektu sestavily J. Novotná (ed.), N. Špatenková, I. Olecká a J. Hasmanová 
Marhánková a byla pod názvem LGBT senioři/rky – neviditelná menšina vydána v roce 2016 Platformou pro 
rovnoprávnost, uznání a diverzitu. 
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Co se ještě týče této teoretické části, přestože je v ní představeno množství důležitých konceptů, výklad 
občas vybočuje z nastolené významové linie. Například kapitola s názvem „Kulturní obrazy 
(ne)heteronormativního stáří“ skrývá, domnívám se, řadu témat, která s názvem až tolik nesouvisejí 
(dopady stárnutí populace, koncept seriality I. M. Young a jeho aplikaci na seniorskou populaci, 
„dělání“ genderu a věku nebo popis v úvodu posudku zmiňovaného výzkumu). Podobně subkapitola 
Gender jako nesvobodná volba, která je řazena pod kapitolou „Věk aneb ‚doing nonheteronormative 
ageing‘“ se genderu paradoxně nevěnuje v prolnutí s věkem (což by navíc bylo z hlediska tématu práce 
jistě žádoucí). Jsou tu také představeny koncepty, u nichž není spojnice s genderem autorkou nijak 
explicitně tematizována (např. koncept politiky studu a povinné heterosexuality). Co jsem v této části 
naopak trochu postrádala, bylo detailnější představení zahraničních výzkumů věnujících se samotné 
zkušenosti stárnutí u neheterosexuálních osob, jejich životním trajektoriím, potřebám, zakoušeným 
výzvám atd.  
 
Část věnovaná popisu metodologie je zpracována kvalitně. Autorka zdařile vyjasňuje důvody 
rozhodnutí pro biografické rozhovory, jejich epistemologické pozadí a implikace pro interpretaci. Je 
znát, že své kroky dobře promýšlela a do samotnému výzkumu vložila množství času a energie. V zájmu 
přiblížení se zkoumané skupině se dlouhodoběji angažovala jako dobrovolnice v neziskové organizaci, 
která se věnuje problematice stáří. Za účelem diverzifikace vzorku se však snažila rekrutovat 
participanty a participantky různými dalšími cestami. V souvislosti s probíhající pandemií, která do 
jejího výzkumu zasáhla významně, také musela překonávat řadu praktických bariér. Toto úkolu se 
zhostila aktivně a s citlivostí.  Pro výzkum se jí nakonec podařilo spojit se třemi osobami (respektive tři 
osoby se rozhodly ve výzkumu zůstat). Tento počet sice není vysoký, ale vzhledem ke zmíněné situaci 
i menšinovosti populace a její obtížné rekrutaci do výzkumu ho považuji za dostačující. Spolupráce 
autorky navíc nebyla omezena na jedno (online) setkání.    
Má jediná výhrada k této části (a tím částečně výzkumu jako takovému) se týká formulace výzkumných 
otázek, které by, domnívám se, mohly být konkrétnější. V případě otázky, „jaké strategie či životní 
rozhodnutí volí senioři a seniorky, jejichž sebeprožívání a životní volby nekorespondují s genderovými 
představami a očekáváními (?)“ , mi pak schází upřesnění strategie čeho. Odstavec s otázkami se 
současně opakuje ve stejném znění na s. 31 a s. 35.   
 
Samotná analýza je členěna do tří hlavních témat, jimiž jsou sebeuvědomění, partnerské vztahy a 
specifické prožitky spojené se stárnutím. Toto členění je vzhledem k biografické povaze rozhovorů 
logické, samotnému stárnutí možná mohl být věnován i větší prostor, vzhledem k tomu, že se jedná o 
hlavní téma práce. Nicméně i tak analýza přináší řadu zajímavých perspektiv. Coby čtenářku mne 
například zaujaly části analýzy, které dokládají, jak zkušenost nenormativní životní dráhy může 
podporovat tvorbu životních strategií či životního stylu, který eliminuje problém sociální izolace, který 
bývá se stářím, a zejména pak v případě neheterosexuálních osob, spojován. Zajímavé podněty přináší 
také úvahy o polysémantičnosti partnerství.   
Co mne naopak překvapilo, i v souvislosti s teoriemi prezentovanými v předchozích částech práce, byla 
občasná reprodukce esencialistického pohledu na (homo)sexuální preference jako stabilní rys jedince, 
který může být maximálně společností potlačován nebo jedincem zapřen či v důsledku nedostatku 
informací nepochopen. Zajímavé bylo naopak sledovat, jak diskurz stability sexuality funguje 
v homosexuální komunitě jako normativní, jak ilustruje výpověď jednoho z komunikačních partnerů 
(jelikož se začal chápat jako homosexuální až v pozdní dospělosti, jeho přátelé ho „popichují“ a 
možnost validity proměny sexuální identity zpochybňují).    
Zastavila bych se také ještě u kapitoly s názvem Nezaměnitelnost, což byl pro autorku při kategorizaci 
dat jeden z důležitých kódů. Obsah této kapitoly je velmi zajímavý, osobně však hodnotím tento kód 
jako velmi hrubý či neurčitý. Spatřovaná „nezaměnitelnost“ jako by přímo volala po hlubší interpretaci. 
Domnívám se, že určitá vodítka k ní nabízí i představený teoretický rámec. Otázku, co vše tato 
„nezaměnitelnost“ může znamenat, nabízím jako možný podnět k diskuzi při obhajobě.   
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Přes popsané nedostatky vnímám diplomovou práci jako doklad autorčina hlubokého zájmu o téma, 
její poctivé snahy i pečlivého promýšlení jednotlivých kroků. Ráda ji proto doporučuji k obhajobě. 
Navrhuji ji hodnotit známkou 2. 
 
 
4. únor 2022, Brno                                                                                                  Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D. 
 

              
 


