
Posudek na diplomovou práci mgr. Barbory Veselé „(Re)konstrukce (hetero)normativní sexuality u 

lidí závislých na pornu a sexu 

Barbora si pro svou práci vytkla velmi ambiciózní cíl provést diskurzivní analýzu osmi hloubkových 

rozhovorů, která by měla odhalit, jak si jejích komunikační partneři/ka (re)konstruují vlastní sexualitu 

ve světle jejich závislosti na pornografii či sexu jako takovém. Ačkoliv jí nelze upřít pracovitost a snahu, 

musím bohužel konstatovat, že se cíl ukázal příliš náročným a autorka své ambice nenaplnila.   

Zároveň však cítím potřebu poznamenat, že níže uvedené kritické postřehy nemohou jít jen za 

autorkou práce, ale podle mne zřejmě souvisí i s tím, jak byla během diplomového projektu vedena. 

To je patrné již z toho, že práce je po formální stránce výrazně podprůměrná a v této podobě by neměla 

být předložena. Četnost překlepů je neúměrně vysoká a místy činí text téměř nesrozumitelným (viz 

např. první věta v podkapitole 2.7.1 Diskurz, nebo formulace výzkumné otázky, str. 42). Nedotažené je 

místy i odkazování (např. str. 11 „V této souvislosti je možné autor odkazuje na Brzezinského (rok – 

text)…“). V práci zůstávají i věty, které zřejmě byly určeny k vymazání (např. první věta Závěru).  

Jinými slovy, je evidentní, že finální editace by si zasloužila větší pozornost. Odstranila by i některé 

repetitivní pasáže, jako například opakovanou diskusi Vodochodského teze o dvou úrovních historie 

státního socialismu (str. 23 a str. 25) nebo Foucaultových dispozitivů (str. 13 a str. 34).  

Jen na okraj bych podotkl, že naturalistické paradigma a konstruktivistické paradigma jsou v podstatě 

dvě stejné věci, jen je různí lidé nazývají různě. Autorce bych také pro příště doporučil dělat přechody 

mezi jednotlivými částmi práce například ve formě shrnujících odstavců. Je to ke čtenářstvu vstřícnější. 

Přejdu-li k teoretické části, je třeba v první řadě poznamenat, že když představujeme něčí teorii, je 

třeba pracovat s originálním textem a ne s jeho interpretací někým jiným. Pokud tedy autorka na str. 8 

představuje Foucaultovu teorii moci, neměla by to dělat prostřednictvím Susan Bordo, jejíž interpretaci 

navíc přejímá od dalšího autora v tomto případě od Baršy. Podobně Holloway představovaná skrze 

Zábrodskou, str. 35. 

Pokud jde o obsah teoretické části, až po přečtení empirické části mi začalo být jasnější, proč autorka 

diskutuje například neoliberalismus, respektive, jak je tento koncept relevantní pro její analýzu. Stále 

mi ale není jasné, jakou roli má mít neokonzervatismus? V rámci analytické části je sice pojem 

neokonzervatismus zmíněn, ale ve zcela jiném smyslu, než je používán v odborné literatuře (str. 86): 

„Ačkoli můžeme v případě většiny komunikačních partnerů hovořit o příklonu k neokonzervatismu…“ 

Zde se možná jedná o příklon ke konzervativnějším hodnotám, ale sotva o neokonzervatismus v pojetí 

Harveyho, na které se v teoretické části autorka odvolává. 

I kritika esencialistického přístupu působí nesourodě a není jasné, proč autorka věnuje prostor 

něčemu, co je v přímém rozporu s jejími východisky? Samostatnou kapitolou jsou části věnované 

mužským studiím či reflexi genderového řádu v ČR, neboť ani z nich není jasné, jak mají zapadat do 

celkové koncepce práce, respektive jaký je jejich přínos? Nezdá se, že by sloužily k budování 

teoretického aparátu pro analýzu, ale autorka je nevyužívá ani k tomu, aby například poukázala na 

některá bílá místa v odborném diskurzu, která chce zaplnit. Místo těchto podkapitol bych spíše 

očekával zevrubnou diskusi genderu a sexuality či problematiky pornografie a její role v budování 

identity/subjektivity. K diskusi sexuality se sice částečně dostává na závěr teoretické části, ale 

prostřednictvím představování diskurzivních analýz několika autorek a autorů. 

Bohužel musím také konstatovat, že autorka místy staví na nekompatibilních teoriích a tuto 

nekompatibilitu nereflektuje. Na jedné straně tak například píše o „osvobození se z utlačení identitami 

samými“ (str. 6), ale na dalších stránkách pracuje s Foucaultovou teorií moci, který existenci „nějakého 



pravého, ještě neuskutečněného subjektu“ odmítá. Foucaultova teorie je dále v rozporu i 

s prezentovanou tezí Weeks, že komodifikace „vede k náhradě autentických subjektivit schopných 

reflexe za narcistické subjektivity sledující hedonistické cíle (str. 16). Tyto rozpory by autorka mohl 

osvětlit během obhajoby. 

Jen zřídka jsem zaznamenal kritické uchopení citovaných textů. Přitom se místy kritika doslova 

nabízela. Například teze Dunn o diametrálně odlišné práci s mocí v rámci neoliberalismu a socialismu, 

kdy jeden má s mocí pracovat skrytě, zatímco druhý veřejně (str. 13). Ani socialismus přeci nestál jen 

na veřejné demonstraci státní moci, ale pracoval i se skrytou mocí a produkoval neviditelné, konformní 

subjekty. A na druhou stranu v neoliberalismu se také veřejně demonstruje ekonomická moc, viz různé 

žebříčky nejbohatších a nekonečná řada článků o tom, co vše si bohatí mohou dovolit a v čem všem 

jim stát/společnost ustupuje. I v socialismu byli subjekty sami zodpovědní za to, aby jednali v souladu 

s požadavky režimu, přičemž se z nich neustálou sebekontrolou a seberegulací stávali objekty. 

Překvapivá je také teze, že „sex se stává komoditou“ (str. 16, 61), protože sex byl svým způsobem 

komodifikován po celou známou historii, viz prostituce. U obhajoby by autorka mohla vysvětlit, jaké 

rozdíly vidí mezi komodifikací sexu v minulosti a dnes. 

V závěru teoretické části autorka představuje používanou terminologii, ale bohužel některé 

představované koncepty přitom nedefinuje (diskurz, heteronormativita, homofobie).  

Empirická část začíná diskusí metodologických východisek, ale autorka bohužel dostatečně 

nepředstavuje dvě hlavní metody, které podle svých slov využívala – zakotvenou teorii a diskurzivní 

analýzu. V případě zakotvené teorie alespoň odkazuje několik metodologických textů, což však nedělá 

v případě diskurzivní analýzy. S ohledem na to, kolik verzí diskurzivní analýzy je k dispozici, není jasné, 

k jaké tradici se hlásí. Sběr dat probíhal formou hloubkových rozhovorů, ale mám jisté pochybnosti o 

hloubce rozhovoru, který trvá 60 minut. Spíše se tedy asi jednalo o rozhovory ve volném formátu. 

K analýze je v první řadě třeba podotknout, že probíhá zcela v rozporu s metodou zakotvené teorie, ke 

které se autorka hlásí. Jejím základním východiskem je, že se teorie formuluje až v průběhu analýzy 

dat, vzniká induktivně. Slovy Strauss a Corbin (1999): „[z]akotvená teorie je teorie induktivně odvozená 

ze zkoumání jevu, který reprezentuje. To znamená, že je odhalena, vytvořena a prozatímně ověřena 

systematickým shromažďováním údajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů. Proto se 

shromažďování údajů, jejich analýza a teorie vzájemně doplňují. Nezačínáme teorií, kterou bychom 

následně ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou oblastí a necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti 

významné“ (str. 14). Autorka však pracuje s teoriemi/typy diskurzů převzatými z literatury (např. 

Holloway, Clatterbaugh, Sandberg, Godenzi) a jejich existenci „dokládá“ citacemi z rozhovorů. Bylo by 

srozumitelné, kdyby sama identifikovala diskurzy, na kterých podle ní její komunikační partneři/ka 

staví, a pak je konfrontovala se zjištěními jiných, ale to se neděje. 

Bohužel musím také konstatovat, že autorka nepoužívá ani diskurzivní analýzu. Ve skutečnosti se zdá, 

že nemá jasnou představu, co to diskurzivní analýza je. Jak již bylo zmíněno, v jejím pojetí jde o 

spojování různých typů diskurzů popsaných v literatuře s úryvky z rozhovorů. Jen velmi vzácně se 

objeví analýza konkrétních řečových aktů a jazyka jako takového (např. str. 69), což je nezbytný aspekt 

jakéhokoliv typu diskurzivní analýzy. 

V rámci analýzy autorka nereflektovaně pracuje s řadou předpokladů, které by ale ve skutečnosti měla 

analyticky zkoumat. Týká se to například neoliberalismu, kdy automaticky předpokládá, že její subjekty 

jsou neoliberální (str. 57) a že jejich sexualita je formována neoliberalismem, který bere jako 

samozřejmý kontext jejich životů (str. 51). 



Celkově je patrné, že autorka získala cenná data, která ale nevyužívá k formulování nových teorií. 

Poměrně mechanicky se je snaží napasovat na teorie, které již zformulovali jiní/é. Přitom i v rámci 

předkládaných úryvků z rozhovorů lze najít velmi zajímavé vhledy do myšlení komunikačních partnerů, 

které by bylo možné analyticky vytěžit. Namátkou lze jmenovat rozporuplné postoje Andreje, který 

odmítá pornografii, protože „tam je řada problematických věcí“ (str. 64), jako například sexuální násilí, 

ale zároveň využívá služeb sexuálních pracovnic, jako kdyby v tomto kontextu sexuální násilí 

neexistovalo. 

Analytická část podle mne také neodpovídá na hlavní výzkumnou otázku, ani na výzkumné podotázky. 

Představená typologie maskulinit je nepřesvědčivá a vnitřně nekonzistentní. Je pro mne také 

nesrozumitelné, jak je možné označit za muže s alternativní maskulinitou, ty, kteří: „se přiklánějí ke 

konzervativním hodnotám, jedná se o zastánce tradičních rodin a monogamních svazků. Ačkoli se 

vymezují vůči feminismu, jsou zastánci rovného přístupu mužů i žen k sexualitě, nicméně ženy by se 

měly i nadále chovat typicky žensky a muži typicky mužsky. Poměrně atypický je jejich přístup k 

sexualitě, kde se jednoznačně přiklánějí k manželskému/partnerskému sexu a monogamním vztahům.“ 

Co je na takovém přístupu alternativního? 

Protože je analýza nesystematická a nerespektuje pravidla diskurzivní analýzy, je nepřesvědčivá i 

diskuse výsledků. Odráží více názory autorky než závěry, které by vyplývaly z analýzy empirických dat. 

Na závěr si nemohu odpustit otázku, co si mám představit pod konsentem k sexuální interakci ze strany 

zvířete (str. 92)?  

Ve světle mých připomínek vidím práci jako hraniční z hlediska nároků, které na diplomové práce 

klademe v našem programu. Navrhuji hodnocení mezi 3 a 4. Výsledná známka bude záviset na průběhu 

obhajoby. 
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