
Posudek vedoucí diplomové práce Barbory Veselé (Re)konstrukce (hetero)normativní 
sexuality u lidí závislých na pornu a sexu 

Diplomantka Barbora Veselá si pro svou diplomovou práci zvolila zajímavé a neotřelé téma, 
navíc komplikované v souvislosti s jeho citlivostí, kdy si byla předem vědoma toho, že by mohlo být 
problematické získat informační partnery a partnerky, protože se jedná o velmi osobní životní 
trajektorie zvolené nejen s prožíváním sexuality, ale rovněž s ve společnosti tabuizovaným tématem. 
Přesto se rozhodla investovat čas a energii do realizace tohoto výzkumu, což se nakonec vyplatilo.

Na úvod je nutné vysvětlit, jak vypadala naše spolupráce jako vedoucí a diplomantky. Bohužel 
musím konstatovat, že práce na tvorbě diplomové práce probíhala velmi dlouho s velkými přestávkami
a v mnoha ohledech bez vedení, což se nakonec projevilo na výsledku. Barbora Veselá začínala v roce 
2017 a studium přerušila, původně jsme tedy začaly spolupracovat před pěti lety a na spolupráci 
navázaly až v loňském roce, kdy byla diplomantka nucena práci dokončit s ohledem na blížící se lhůtu 
ukončení studia. Přestože jsme tedy původně začaly diskutovat metodu výběru vzorku, sběru dat i 
analýzy, samotný výzkum provedla diplomantka samostatně. Podobně tomu bylo s volbou větší části 
literatury. Protože naše intenzivní spolupráce znovu začala až na podzim loňského roku, s ohledem na 
časové možnosti nebylo možné práci více ovlivnit a vést, stejně jako zasáhnout přípravy na realizaci 
rozhovorů a podobně.

Barbora Veselá si v práci klade za cíl zjistit, jaké diskurzy se objevují v komunikační praxi lidí se 
zkušeností se závislosti na pornografii a sexu k (re)konstrukci vlastní subjektivity ve snaze změnit své 
chování. Rovněž jak se tyto diskurzy vztahují k dominantnímu genderovému řádu, jaké jsou vztahy 
mezi jednotlivými diskurzy a jaké diskurzivní strategie jsou využívány. Zvolila design zakotvené teorie a 
využívá rovněž diskurzivní analýzu. Realizovala rozhovor s osmi lidmi, které spojovala nejenom 
zkušenost s uživáním konkrétního webového a skupinového projektu, ale především kteří se sami 
definovali jako závislí na pornografii a sexu a vnímali tuto závislost jako osobní problém, jehož se chtějí 
zbavit. Diplomantka se v teoretické části věnovala jak globálnímu kontextu kritiky neoliberalismu, tak i 
lokálnímu postsocialistickému kontextu, protože ho s ohledem na věk a kulturní příslušnost svých 
komunikačních partnerů a partnerky vnímala jako podstatný pro jejich život a neustálou (re)konstrukci 
jejich subjektivitu. Zaměřila se na odhalení diskurzivní praxe, která tuto (re)konstrukci doprovází. 

V teoretické kapitole je jasný záměr konfrontovat nejrůznější teoretická východiska, spojená se 
zvolenou a definovanou tematikou, tak, aby diplomantka vedla polemiku nejen mezi rozdílným 
přístupem esencialismu a konstruktivismu, ale také na hodnotové otázky různých politicko-
ekonomických ideologických aparátů, například neoliberalismu a neokonzervativismu. Diplomantka 
ukazuje, že se s danými koncepty seznámila a porozuměla jim, byť se v práci objevují některé dílčí 
problémy, kterým by se v diplomové práci magisterkého typu měla vyvarovat, například užívání 
sekundárních zdrojů či nadužívání některých zdrojů. V této části by rovněž bylo vhodné více 
konceptualizovat samotnou sexualitu a její pojetí jako komodity v souvislosti s feministickými teoriemi 
a kritikou pornografie, nicméně právě volba literatury souvisí jednak s již zmiňovanou samostatnou 
prací diplomantky, jednak s definováním tématu, které volí poněkud odlišnou perspektivu.



Analytická část se zaměřuje na identifikování specifických diskurzů permisivní sexuality, sexuálního 
pudu a (ne)zralosti, pro které má diplomantka oporu v datech. Barbora Veselá ukazuje, jakým 
způsobem závislost na pornu a sexu ovlivňuje konstruování maskulinity a femininity a jak se 
informační partneři vyrovnávají s představou o sobě samých ve srovnání se vnímáním vzorů fungování 
v nejrůznějších institucích, jakými jsou rodina či církev. V tomto ohledu je práce přínosná právě s 
ohledem na konkrétní zjištění. Zajímavá je především podkapitola o diskurzech zralosti a nezralosti, 
která ukazuje, jak tato představa souvisí s vnímáním a pojímáním sexuálního života a sexuality. Tady se 
ukazuje, nakolik je koncept zralosti ve společnosti stereotypně spojený s určitým konzervativními 
hodnotami, protože je škoda, že mu diplomantka nevěnovala více prostoru.

V analytické části se nicméně objevují některá problematická místa, kterými je především určitá
nedotaženost některých analytických postupů v souvislosti se zvolenými výzkumnými cíly. Diplomantka
nicméně vhodně propojuje vytvořený teoretický aparát s jednotlivými zjištěními v podobě empirických
dat, byť i zde čas od času dochází k přeskakování od tématu k tématu. Protože zakotvenou teorii, jak 
sama uvádí používá pouze jako výzkumný design, nikoli důsledně jako metodu, je zapotřebí sledovat, 
jak si poradila s diskurzivní analýzou. V tomto ohledu je práce spíše deskriptivní ve smyslu 
identifikování různých diskurzů a jejich parciálního srovnání (případně vymezení určitého tematického 
pole), ale chybí důslednější propojování jednotlivých výsledků a zjištění (ve smyslu axiálního kódování, 
které by zde evidetně dávalo větší smysl) ve smyslu utváření nových kategorií a korelací.

V práci se také objevují překlepy a nedostatky související s nedostatačeným zeditováním textu, 
což přikládám v úvodu zmiňovanému kvapnému dokončení. Jak už jsem ale rovněž uvedla, je důležité 
zmínit, že Barbora Veselá pracovala (v rámci naší omezené spolupráce) svědomitě a se zapálením pro 
dané téma. Kromě toho, že se jí podařilo získat důvěru informačních partnerů a partnerek, což nebyl 
jednoduchý proces, dospěla k některým závěrům, které jsou zajímavé a podnětné. Zároveň měla 
nakročeno (a potenciál studentky tomu rozhodně nahrává) k výborné práci, pokud by bylo více 
prostoru pro intenzivnější a dlouhodobější spolupráci.

Předložený text odpovídá (s ohledem na výše uvedené výtky) nárokům, kladeným na 
magisterské diplomové práce. Ráda bych také zdůraznila přínos zjištěných výsledků a celkové téma 
práce (nejen) pro genderová studia.

Na základě výše uvedeného proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm 
velmi dobře až dobře v závislosti na průběhu objahoby.

V Praze, 3. února 2022 Iva Baslarová


