
Posudek na diplomovou práci MICHALA PITOŇÁKA
„Queer geografie Česka: heteronormativita prostoru“

Diplomová práce Michala Pitoňáka „Queer geografie Česka: heteronormativita prostoru“ 
představuje zřejmě první diplomovou práci věnovanou problematice geografie sexuality na KSGRR   
a jejím cílem je tedy především představit problematiku geografie sexuality a queer geografie 
čtenářům a popsat konstrukci heteronormativního prostoru v Česku. Součástí práce je vzhledem k její 
inovativní povaze také diskuze použité terminologie.

Velmi komplexně jsou pojaty úvodní kapitoly práce, které seznamují čtenáře s teoretickými 
východisky sledované problematiky. Autor nabízí přehled prací věnovaných studiu sexuality 
v geografii v historickém průmětu a  zabývá se také současnými směry výzkumu heteronormativity 
v prostoru či naopak queer perspektivy nahlížení na prostor a jeho veřejnou i soukromou složku. Dále 
se věnuje konkrétně některým queer prostorům či významu internetu pro život LGBT komunity. 
Přínosem je, že do této diskuze zahrnuje také školní prostředí, které je striktně heteronormativní          
a heteronormativizující, ale přitom právě zde může tato skutečnost často vést k obtěžování či šikaně
s vážnými následky.

Podrobně je zpracována také metodika práce, kde je popsána příprava a realizace rozsáhlého šetření
na relativně specifické LGBTIQ populaci. Autor nabízí také srovnání se zahraničními šetřeními 
obdobného charakteru. Zde bych velmi ocenila, že v případě této diplomové práce byla skutečně 
aplikována metoda výzkumné triangulace a autor vhodně kombinoval více výzkumných postupů: 
kvantitativní analýzu dat, dotazníkové šetření, zúčastněné pozorování a cennou vlastní zkušenost         
a znalost celé problematiky.

Stěžejní částí práce je analytická kapitola shrnující výsledky dotazníkového šetření. Zde je nutno 
ocenit především schopnost autora nashromáždit porovnatelná data za ojedinělý soubor 1589 
respondentů sofistikovanou metodou a zpracovat rozsáhlý soubor dat kvantitativního i kvalitativního 
charakteru. Autor se věnuje nejen základním charakteristikám respondentů a popisné statistice,         
ale snaží se pomocí induktivní statistiky hledat odpovědi na otázky, které si položil na začátku práce,     
tj. např. jaká je míra closetovanosti české LGBTIQ populace, jak vnímají LGBTIQ jedinci 
heteronormativitu některých modelových prostorů, jak rozšířené je obtěžování a diskriminace 
respondentů na základě jejich sexuální orientace či jakou roli hraje v jejich životech internet, 
kyberprostor a některé specifické queer události.

V závěru práce autor shrnuje nejdůležitější poznatky zjištěné na základě analýzy dat z dotazníkového 
šetření. Důležitým zjištěním pak je, že práce potvrdila mimo jiné vysokou relevanci studia sexuality 
v české společnosti, kterou autor dokládá citováním některých respondentů na adresu celého výzkumu 
a problematiky sexuálních menšin v Česku.

Předložená diplomová práce je kvalitní studií aktuální problematiky. Autor projevuje výbornou
znalost domácí i zahraniční literatury nejen z oblasti geografie, ale také biologie, psychologie, 
sociologie a gender studies. Práce je pečlivě zpracována také z formálního hlediska, nenalezla jsem 
v ní žádné pravopisné chyby, jen pár překlepů, a velmi vhodně je doplněna také grafy a tabulkami. 
Vzhledem k tomu, že předložená práce představuje ojedinělou výzkumnou aktivitu v rámci 
doposud nepříliš rozšířené oblasti sociální geografie a navíc je zpracována velice kvalitně a pečlivě, 
jednoznačně doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě  navrhují hodnocení známkou výborně.
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