
Posudok školiteľky diplomovej práce

Cieľom posudzovanje práce bolo  vysvetliť mobilizačné postupy vybraného sociálneho 

hnutia / Lesbian-Gay-Bisexual-Transexual-Queer/ , analyzovať stratégie používania 

sexuálnej identity a v rámci kolektívnej politickej akcie/boja proti kapitalizmu a 

konzumerizmu/. Keďže Vendula Wiesnerová svoju prácu započala na Katedre 

antropológie na Universidad Cumplutense v Madride, moja úloha spočívala len v 

“prečisťovaní” a reflektovaní finálnej verzie diplomovej práce.     

Vendula Wiesnerová sa pustila do terénu, ktorému  sa etnografovia /ky  radšej vyhýbajú. 

Dôvodov majú niekoľko: sociálne hnutia sú dynamické, tekavé sociálne jednotky, ktoré 

naše klasické metodologické“inštrumenty“ nemajú príliš v láske. Vendula Wiesnerová to 

ale v teréne nevzdala, a prenikla tam ako „online“ , tak reálne- „ako účastníčka“ aktivít 

skúmaných frakcií LGBTQ v súčastnom Madride. Svoju pozicionalitu podrobne nielen 

v metodologickej časti popísala,ale nezabudla i reflektovať svoj „ aktivistický zásah“ pri 

participácii na prebiehajúcich aktvitách /ako sa nielen na gedrovo orientovanú prácu 

patrí/.            

Domnievam sa, že je na škodu  informačne hutného textu, že sa autorka bála pustiť  do 

volnejšieho /pre čitateľa atraktívnejšieho etnografického žánru, ktorý by danej téme 

slušel azda viac. V metodologickej časti práce by som v práci s inetrview preferovala 

tzv.giving voice strategy /dať hlas svojim informátorom/.kám /, pred tzv.  dekódovaním 

významu toho, čo hovorili/la . Na druhej strane si uvedomujem, že podať tak komplexný 

problém, ako ideologický vývoj sociálneho hnutia v zrozumiteľnej forme, bola veľmi

náročná úloha. 

Vysoko odceňujem nálezy /závery/, ktoré práca prináša: heterogénne skupiny ideologicky 

polarizovaného celku sa situačne mobilizovali na základe spoločnej kolektívnej idenitity, 

ktorú autorka pomenuváva ako „neistotu“. Na rozdiel od českých gay a lesbických 

„hnutí“ sa nesnažia len o sexuálne oslobodenie, ale aktivisticky sa snažia ideologicky 

/radiálne ľavicovo/ reformovať celú španielsku politiku a spoločnosť .   



Domnievam sa, že Vendula Wiesnerová vo svojej práci splnila všetky nároky, ktoré sú na 

študentov/študenky našej katedry kladené: vie kriticky reflektovať aktuálne teoretické 

zázemie práce, adekvátne analyzuje  a interpretuje terénne dáta a pozná limity svojho 

výskumu.    

Diplomovú prácu hodnotím ako výbornú.

V Prahe 11.6.2010                                        Mgr.Petra Ezzeddine
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