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Posudek oponenta 

Práce, kterou Petr Prokopík předkládá, k obhajobě, se zabývá, jak sám uvádí 

v abstraktu, "možnostmi, které má antropologické studium při snaze o konceptuální 

uchopení bohatých projevů lidské sexuality" a sám tyto možnosti využívá ke zkoumání 

.. vytváření specifické, zcela nové alternativní sexuální kategorie v rámci gay komunit" (s. 

7). Svou práci rozdělil do dvou částí, první, spíše kompilační a teoretické a druhé, v níž 

presentuje svůj vlastní dlouhodobý výzkumný zájem o fenomén "bear movemenť' (s. 9), 

což ie ieden ze .. sexuálních životních stylů" homosexuální (on by iistě řekl gay) komunity. 

V teoretické části se opírá hlavně o anglosaskou literaturu (nejčastěji je citován Gilbert 

Herdt a jeho východiska a závěry), v praktické části cituje jednak své informátory, jednak 

četné internetové zdroje o "medvědí komunitě". 

První část práce je rozdělena do tří kapitol. V první autor kriticky hodnotí úskalí 

biologizujících kategorizací: důsledku "darwinovského reprodukčního dimorfismu" a 

Freudova "psychosexuálního esencialismu" konfrontuje s Foucaultovou dekonstrukcí 

homosexuality, aby ukázal normativní charakter sexuálních kategorií, pouze 

legitimizovaných odkazy k biologické či psychosexuální "substanci". Prokopíkovi totiž 

v podstatě jde o zpochybnění univerzální závaznosti "kategorizace všech lidských bytostí 

na muže a ženy" (s. 18) a následné zrušení normativní preskripce "normality" mužského 

a ženského sexuálního chování poměřovaného jeho reprokučním potenciálem. Jinými 

slovy, myslet vědecky pouze dvě pohlavní kategorie je kulturní konstrukce, která 

neumožňuje dostatečně diferencované uchopení oněch "bohatých projevů lidské 



sexuality" (viz citace ze s. 7 výše}, a také, jak bude poněkud aktivisticky argumentovat ve 

druhé části, jsou příliš úzké pro "potvrzení a ocenění. ... [osobnosti] ... vzhledu .... 

povahových rysů a popřípadě i ... erotické touhy" (s. 170) těch, kteří se do těchto dvou 

kategorií se svými sexuálními a erotickými preferencemi nemohou směstnat. 

K tomu, aby poukázal na existenci i jiných sexuálních kategorií, než-li jsou pouze 

muži a ženy, mu slouží kapitola druhá a třeti. Ve druhé kapitole popisuje koncept tzv. 

třetího pohlaví a genderu, dále se věnuje queer teorii a teorii sexual lifeways, tedy 

sexuálních životních způsobů. Ve třetí pak analyzuje kulturní souvislosti a kulturní logiku 

tří etnograficky nejznámějších kategorií třetího pohlaví: two-spirit (dříve berdache) u 

severoamerických Indiánů, hidžrů v Indii, a rovněž diskutuje rituální homosexualitu u 

Sambiů (a dalších novoguínejských kultur), tedy sekvenční homosexuálně~bisexuálně

heterosexuální cestu k maskulinní identitě (s. 89). Kapitoly první části nelze nepokládat 

za brilantní shrnutí etnografických materiálů a jejich analýz popírajících mimokulturní 

původ lidských emocí, včetně sexuální a erotické emocionality a genderové identity: 

lidská sexualita a sexuální identita není biologicky ani jinak apriorně daná, ale je 

utvářena v kulturních interakcích (v tomto postoji zaznívá citovaný Berger a Luckmann). 

Druhá část práce, kapitola čtvrtá, se věnuje, jak napovídá její název, "výzkumu 

vytváření sexuální kategorie ,Bears'" (s. 92). Této skupině se autor věnuje 

s obdivuhodným intelektuálním a fyzickým nasazením od svých studentských výzkumu 

v roce 1999, intenzivně pak od roku 2002. Kapitola podává zasvěcený přehled o historii 

a současném rozvoji tohoto fenoménu v Praze, Berlíně a Londýně, respektive Brightonu 

(seznam informátorů viz ss. 97-101, techniky výzkumu ss. 101-105). Dovíme se v ní, jak 

fenomén vznikl a jak se šířil, kdo vlastně medvěd je, jak se medvědi dělí, jaký je jejich 

vzhled a věk, jaké mají instituce, kolik je členů jednotlivých klubů spolu s řadou dalších 
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údajů. Z hlediska deskripce tohoto fenoménu je tato kapitola, tak jako předchozí, taktéž 

velmi přínosná 

Problematičtější je ale určité ulpívání na popisnosti a snad i povrchnosti: dvě 

z pěti otázek, na které se autor snažil nalézt odpověď (viz s. 160) se týkají fyzického 

vzhledu medvědů (díky tomu se ovšem zase můžeme dovědět, že podle jednoho 

informátora "pravý medvěd nemá mít ,tlusté, holé břicho', ale ,pěkně chlupaté a 

kulaťoučké"' (s. 162). Velká část textu se jednoduše točí kolem výpovědí o vzhledu, 

věku, sexuálních ikonách, ideálních sexuálních partnerech, individuálních osobnostních 

rysech vázaných na vizáž či pocitech outsiderství v důsledku nepřijetí fyzického vzhledu 

vnějším homosexuálním světem: autor se pokusil nevynechat žádnou ze skutečností a 

motivací, proč se tito konkrétní muži cítí být medvědy, co je vedlo k tomu stát se 

medvědy a co je dle jejich názoru pravou medvědovitostí. Specifický vzhled-zdá se, že 

velmi instrumentálně jako prostředek sexuální atraktivity a získání sexuálních partnerů

je jedním z hlavních zájmů a znaků medvědiJ. 

Co tedy medvědi vlastně jsou? Ve zkratce řečeno, jsou to homosexuální či 

bisexuální muži, kteří jsou outsidery v heterosexuální i homosexuální komunitě, většinou 

s ohledem na svůj vyšší věk a "nemoderní" vzhled (bříško, tělesné ochlupení), 

organizovaní do skupin stejného zájmu. Co je jejich zájem? Být s lidmi obdobného 

životního (a sexuálního) stylu a názorů, kteří by jim poskytli ocenění, včetně sexuálně 

erotického přijetí. Jejich studium je tedy stejně legitimní, jako studium jiných skupin 

společného zájmu, například pěstitelů kaktusů, vietnamských prodejců či dobrovolných 

hasičů a myslivců, a jejich zájem je obdobný, jako v případě právě zmiňovaných skupin, 

jen snad s výjimkou důrazu kladeného na sexuálně erotické aktivity. Nicméně bych 

očekával-a to je jedna z mých zásadních výtek-analýzu kontextu, ve kterém právě 

skupiny sdružené na základě "sexuálního životního stylu" mohou vznikat: jak to, že je 

3 



smysluplné strávit celý život čí alespoň jeho značnou část kolem fyzického vzhledu, 

sexuální atraktivity, erotické odezvy a souznění. Tak, jako Prokopík zajímavě 

demonstruje kulturní, historický, psychologický a ekonomický kontext v případě "třetího 

pohlaví" v teoretické části práce, očekával bych také analýzu specifického kulturního 

kontextu v případě existence tohoto "sexuálního životního stylu": například odkaz k 

celkovému důrazu západní kultury na vzhled a mládí, k akcentovanému hedonismu, k 

důrazu na individualsmus, k pluralizaci světa i identit, k akcentaci svobody a svobody 

volby včetně volby sexuální orientace, prostě ke kulturnímu kontextu, který dává 

takovémuto jevu smysl. 

Protože tento chybí kulturní kontext, vyznívá nepřesvědčivě i Prokopíkova snaha 

definovat právě medvědy jako třetí pohlavní a genderovou kategorii. Prokopík o nich píše 

jako by byli sexuální kategorií, není mi ale jasné, proč by jí měli být. Je asi pravda, že se 

medvědi cítí jako někdo mezi mužem a ženou, a že se cítí jako outsideři mezi 

heterosexuální i homosexuální komunitou; je pravda, že jsou organizovaní, dokonce 

institucionalizovaní, vědí o sobě, sdílejí společný zájem-tak jako mnoho jiných skupin, 

z nichž některé jsem už zmínil výše. Co je ale definuje jako třetí pohlaví? Jejich sexuální 

preference a erotické touhy? Pokud ano, tak tady narážíme-na rozdíl od hidžry či two

spirít-na absenci jakéhokoliv jiného definičního kontextu, než sexuálně erotického. 

V tom případě bychom mohli uvažovat i o swingerech jako o další pohlavní kategorii 

(věnují se nemonogamním sexuálním aktivitám, obvykle v páru), a nejsem si jistý, jestli 

bych na internetu snadno nenašel skupiny představitelů i jiných sexuálních životních 

stylů. Přinejmenším jeden se již vehementně hlásí ke slovu: už i v Česku jsou čím dál tím 

aktivnější asexuálové (tj. jedinci, které sexuální aktivity nezajímají vůbec). A zdá se, že 

ve veřejném komunikačním prostoru nejedné české hospody se pravidelně schází (zatím 

vždy jen emeritní) jádro celá léta aktivních hypersexuálů. Zakládá ale každý "sexuální 
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životní styl" jednu novou pohlavní kategorii? Souhlasím s Prokopíkovým návrhem z jeho 

Závěru (mimochodem příliš stručného) "chápat sexuální kategorie jako mnohovrstevné, 

plastické a neustále podléhající vývoji tak, jak je navrhuje vnímat teoretický koncept 

"sexual lifeways" (s. 174). Domnívám se ale, že po těchto "životních cestách" ještě 

dlouho budeme pohybovat jako pohlavně dimorfní jedinci, byť sexuální identity 

odvozované od sexuálních životních stylů budou pro mnohé muže a ženy tu více tu 

méně plurální, sekvenční, plovoucí. Ostatně, vždyť i medvěd je "takový pořádný kus 

chlapa" (s. 1 07). 

I když nesouhlasím s některými Prokopíkovými vývody a některé generalizace 

pokládám za nedostatečně podložené, rozhodně musím ocenit kritické zhodnocení 

literatury k tématu (viz i výše), dlouhodobý výzkum v terénu (se zdůrazněním zjevně 

nemalého osobní nasazení autora) a jednoznačně prokázanou schopnost vlastniho 

uvažování a kritického myšlení. Předkládaná práce tak zcela odpovídá zaužívaným 

standardům a obvyklým požadavkům na disertační práce kladeným, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 

V Praze, 23.7. 2008 

1~~Ut~(_ 
I I u 
PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D. 

ústav etnologie FF UK 
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