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Disertační práce se zabývá projevy lidské sexuality a tématem preferovaných typů sexuálních 
partnerů, jak si je vytvářejí sami aktéři v každodenním životě. Vychází z vlastního terénního 
výzkumu, při němž se autor soustředil na sféru mužské homosexuality a zejména na tzv. Bear 
Movement. 

V teoretické části práce se autor vyjadřuje k otázce biologické a kulturní podmíněnosti lidské 
sexuality a k problematice sexuálních norem. Celkem zbytečně se zde podrobně věnuje 
úvahám o tom, že sexuální chování není pouze biologicky, ale též kulturně determinováno, 
neboť se, podle mého názoru, jedná o všeobecně akceptovaný přístup. Také podkapitola o 
Freudovském psychosexuálním esencialismu je v kontextu práce skoro nadbytečná a 
konceptualizace Freuda jako vynálezce norem vědeckého a lidového vnímání lidské sexuality 
nevěrohodná (Bible měla ve srovnání s Freudem jistě větší vliv). Zajímavější je zde již 
rozvinutí Foucaultových dat o historickém vývoji vnímání homosexuality v euroatlantické 
civilizaci, která je, podle Petra Prokopíka, z hlediska chápání genderové problematiky, 
zakotvena na představě sexuálního dimorfismu. Jak Prokopík ukazuje, sexuální dimorfismus 
souvisí s konstruováním dualismu heretosexuál kontra homosexuál jako dvou inverzních 
kategorií. Petr Prokopík správně vyvozuje, že identifikovat přítomnost nebo nepřítomnost 
homosexuality pouze na základě pozorovaných sexuálních aktivit bez kulturního kontextu 
nelze. V souvislosti s tezemi o rozmanitosti konceptualizace sexuálních aktivit upozorňuje na 
lokální i antropologické koncepty třetího pohlaví. Vychází z dat Gilberta Herdta, který pro své 
závěry používal příklady z prostředí lnuitů, Sambijců a několika dalších etnik. Od něho také 
přebírá klasifikaci transkulturních forem homoerotických vztahů zohledňujících, že i 
v homosexuálních vztazích existuje určitá genderová polarita. Právě k homosexuálním 
vztahům vztahuje koncept třetího genderu strukturovaného buďto transformací, věkem, nebo 
specifickou sociální rolí. V teoretické části Petr Prokopík rozebírá také tak zvanou geer teorii, 
kterou ale spíše kritizuje, a teorii sexual lifeways, která spíše vyhovuje jeho představě 
mnohovrstevnatosti lidské sexuality a tomu, co já bych nazval její situačností. 

Z mimoevropských exkursů každopádně Petr Prokopík realisticky vyvozuje, že kategorie jako 
homosexualita, transvestitismus, transsexualita a pohlavní inverze jsou v řadě 
mimoevropských kontextů neadekvátní. Naopak koncept třetího pohlaví a třetího genderu se 
mu jeví v rámci řady kulturních kontextů jako jemnější a citlivější nástroj k uchopení jevů 
spojených s homosexualitou. 

Druhá část práce se věnuje empirickým datům, které autor shromáždil jednak pozorováním 
při návštěvách gay společenství, jednak prostřednictvím gay časopisů a webových stránek, 
které těmto skupinám slouží ke vzájemné komunikaci. Zaujala ho zejména maskulinní 
sebeprezentace, resp. hypermaskulinizace, kdy se homosexuálně orientovaní muži stylizují do 
podoby, která hypertrofuje jejich ideál mužství. Z oblíbených stylizací, mezi něž patří 

například "voják", "námořník", "policajt", "požárník", "kovboj", nebo "motorkář" si vybral 
stylizaci "medvěd", kterou identifikoval jako výrazně rozšířenou a současně dobově 



determinovanou. Zároveň usoudil, že je z hypermaskulinních identit nejkomplexnější, že není 
převlekem, ale spíše komplexní životní identitou. Medvědi mají své bary, instituce, webové 
stránky, časopisy, a proto tuto identitu považuje zároveň za subkulturu. 

Jádro své interpretace medvědí identity postavil Petr Prokopík na výpovědi osmnácti 
informátorů, kteří v době výzkumu žili ve Velké Británii, Německu a v České republice. 
Jednalo se o homosexuálně orientované muže. kteří o své orientaci buďto věděli již od útlého 
věku, nebo preferenci na osoby stejného pohlaví určitou dobu potlačovali a žili 
v heterogenních svazcích a teprve ve zralém věku homosexuální orientaci zohlednili. Z velké 
části je představuje jako outsidery, kteří vycházeli z představy, že jsou tlustí, chlupatí, vousatí 
a nepřitažliví a mimo zájem opačného i vlastního pohlaví a teprve díky medializaci medvědí 
identity zjistili, že jejich typ i preference má v oblibě celá řada dalších osob, s nimiž se začali 
ztotožňovat a vyhledávat je. Medvědí identitu tedy interpretuje jako jednu z možných 
konceptualizací třetího genderu a ukazuje na ní flexibilnost sexuálních kategorií. 

Jedná se o originální přístup, který rozšiřuje uchopení genderové problematiky. 
V antropologické literatuře pojetí genderové problematiky jako typu mezilidského vztahu, 
který nemusí být bipolární, je relativně běžné. Zaznamenáme ho i u Claude Lévi-Strausse, 
který je v práci v této oblasti nesprávně jmenován jako zastánce bipolarity. Petr Prokopík 
hovoří v teorii hodně o mnohovrstevnosti lidské sexuality a její determinaci lokální kulturou a 
částečně ji prokazuje i při interpretaci terénního šetření, když například ukazuje změny 
sexuálních orientací svých informátorů během života i příklady, že změna sexuální orientace 
například nemusí bránit homosexuálovi plnit role otce dětí vzešlých z předchozího 
heterosexuálního svazku. Na druhé straně však zkoumání kulturního klimatu redukuje pouze 
na mužská homosexuální společenství. Nezmiňuje se například o tom, že veškeré 
hypermaskulinní orientace, které v práci uvádí, by bylo možné najít i v heterosexuálních 
stylizacích a věřím tomu, že v mnoha podobách i v homosexuálních uskupeních mezi ženami. 
I zde bychom pravděpodobně zaznamenali identity policajtů, sportovců, motorkářů, kovbojů, 
či záchranářů a v heterosexuální kultuře určitě i medvědů. Nevím, zda existují medvědice 
v homosexuální kultuře žen, ale určitě bychom určitou paralelu také našli. Myslím, že v tomto 
ohledu by bylo velmi užitečné se zaměřit na kontextualizaci přesahující rámec mužské 
homosexuality a i pro medvědí identitu bych doporučoval hledat širší kulturní explanační 
rámce. 

Nikdy jsem nebyl zastáncem biologického determinismu. Stránku biologické vybavenosti a 
jejích možností a limitů bych ale zcela nepodceňoval. Ve všech případech, které Petr 
Prokopík popisuje, se pracuje se shodným biologickým vybavením. Prokopík sice nepopisuje 
sexuální praktiky jeho medvědů, ale předkládám, že medvědi zde využívají k sexuálním 
kontaktům obdobné orgány, jak je to běžné u heterogenní sexuality a jako i u dalších skupin, 
jejichž kulturou ovlivněná konceptualizace sexuality je odlišná od evropských zvyklostí. 
Pokud by ale jeho medvědi například používali při sexuálním životě jen medvědí mručení, 
pak by mě o výhradní kulturní determinaci jejich sexuálních aktivit jistojistě přesvědčil. 

Práce Petra Prokopíka je nesporným přínosem etnologickému bádání a splňuje všechny 
parametry doktorské práce. 

Doporučuji k obhajobě. 
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