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Katedra genderových studií, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 

 

Posudek na magisterskou diplomovou práci 

 

Eliška Pospíšilová: „Genderová analýza webových portálů LGBT komunit v České republice“ 

 

Předložená práce Elišky Pospíšilové vykazuje oproti verzi předchozí zásadní změny, a to k lepšímu. Práce je 

logičtěji strukturovaná, části jsou více provázané, výzkumná část srozumitelnější. Po formální stránce práce 

také nevyžaduje zásadní pochybení. Přesto má práce stále několik větších nedostatků: 

• Po jazykové a stylistické stránce má práce značné nedostatky, které místy hraničí s únosností pro odborný 

akademický text. 

• Některé pasáže teoretické části mají jen okrajový vztah k hlavnímu zájmu práce a především výzkumu, 

nebo alespoň není autorkou dostatečně jejich přítomnost a nepostradatelnost pro text vyargumentovaná. 

Například proč čtenář potřebuje při analýze LGBT webů dělané v roce 2011 znát historii gay hnutí, když se 

v analýze aspekt historického zarámování, nebo navazování na něco předchozího příliš neobjevuje.  

• Není příliš jasné, nakolik by se (vydatně teoreticky konceptualizovaná) diskriminace LGBT osob osobami 

heterosexuální a společností celkově měla projevit v avizované mediální sebeprezentaci. Předpokládá 

autorka, že budou na stránkách autostereotypy, nebo některé LGBT weby budou stigmatizovat určité 

(jiné) LGBT identity? 

• V práci také autorka občasně míchá koncept sexualit(y) a genderu, které jsou sice spolu významně 

propojené, ovšem není možné je jednoznačně použít jako synonyma. 

• U výzkumné části není jasné, jak vypadala „genderová analýza“ mediálních textů – chápu-li gender jako 

kritický analytický koncept, pak by si měla autorka všímat kontextu (re)prezentace genderu (např. ženství 

a lesbismu v rámci „komunity“ atp.). Práce je spíše „genderově citlivou analýzou“, která se ale zabývá 

konkrétními socio-politickými (partnerství, homoparentalita) a sociálními (volnočasové aktivity) tématy. 

• Pro interpretaci analýzy webových stránek si je nutné uvědomit:  

o (A) Rozdílný charakter, a tím pádem účel jednotlivých stránek (informující komunitu o homosexualitě 

apod.; informující o činnosti nějaké organizace; informující o událostech z komunity a mimo ni; dále 

také jedná-li se o komerční projekt, nebo neziskový), které mají vliv na podobu obsahů, které se na 

stránkách objevují. Zde by se dal aplikovat koncept nastolování témat z oblasti mediálních studií – 

pokud webová prezentace je provozována lesbickým volnočasovým spolkem, pak je možné 

předjímat i témata, kterým se ne/budou věnovat.  

o Nejsou zcela srovnatelné texty z podstránek „kdo jsme“ nebo „naše cíle“ se zprávami z portálu 

ColourPlanet (např. str. 85 dole). 

o Co ale vnímám jako ještě důležitější, je to, že (B) analýzou mediálních obsahů se dozvím něco o tom, 

jak je v mediálních obsazích konstruován obraz LGBT identity, příp. komunity, zjišťuji představy a 

formulace osob, které texty formulovaly, nezjistím tím ale mnoho o členech a členkách samotných 

komunit, nebo nezjistím „sebeprezentaci jednotlivých komunit“. Takto zjišťuji spíše mediální 

reprezentace představ o různých LGBT tématech (příp. LGBT komunitě) v rámci konkrétního média (a 

konkrétních autorů/ek). 

• Stále autorka nevyřešila problém s tím, že pokud dělá analýzu mediálních obsahů v konkrétním roce (např. 

2011), nemůže s dostatečnou jistotou usuzovat na obsah webu v roce 2006 a před nebo později, včetně 

předjímání konkrétních změn a důvodů těchto změn.  

• Konkrétně např. na str. 77 si pokládá autorka otázku, jestli registrované partnerství uzákoněné v roce 

2006 motivuje člen(k)y LGBT komunity k dalším krokům. Není vůbec jasné, jak z analýzy mediálních 

obsahů v konkrétním roce (následujícím minimálně 6 let poté) bude/je autorka schopna zjistit motivaci 

abstraktní entity členů/členek LGBT komunity v ČR. Nebo také, jak je autorka schopná vysledovat další 

kroky. Jsou to nastolovaná nová témata? Jak ví, že tato témata (např. rodičovství) nebyla řešena již v době, 
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nebo před reg. partnerstvím. Jak je možné na webech vzniklých v roce 2011 vůbec vysledovat nějakou 

kontinuitu a odhadovat, že témata, která tyto weby řeší, jsou motivována reg. partnerstvím? 

• Obávám se, že popisná analýza na vybraných pět témat nevypovídá o sebeprezentaci. Možná vypovídá o 

tom, jak se konkrétní problémy (partnerství, rodičovství, sport, identita/kdo jsme, …) tematizuje na 

stránkách vybraných webů. 

• I přesto, že si toho autorka v některých pasážích všímá (např. str. 80 dole, kap. 3.3.3), je velká škoda, že 

analýza nevytěžila svůj kvalitativní potenciál, kde k odpovědi na výzkumnou otázku a téma práce by bylo 

daleko zajímavější vybraná témata, ale i další zkoumat pomocí diskursivní analýzy. Právě toto by pomohlo 

k vykreslení momentů sebeprezentace, sebepojetí, prezentace homosexuality, LGBT+ identity, osob, 

komunit, nebo dílčích témat atp. Například analogicky tomu, jak je zajímavé si všímat v gay časopisech 90. 

let, jak se zachází s označením „náš“, „našinec“, a jak se diskursivně vytváří opozice oni, většina, 

heterosexuálové, společnost, atp. Tím například analýza toho, jak prezentují vybrané weby registrované 

partnerství, zůstává spíše u popisnosti a výčtu podtémat, která se v souvislosti s tímto tématem vyskytují, 

čímž si nevšímá třeba toho, jak a jestli staví weby reg. partnerství do opozice manželství (naše vs. jejich), 

nebo je vnímají jako v principu to samé (a tím třeba jako institucionalizované a normativní koncepty), 

nebo jako něco jiného (a tím projev heteronormativity). 

• Analýza místy směřuje k tomu, že zjištění v mediálních textech jsou používána pro ilustraci teoretických 

konceptů, nebo lidskoprávních požadavků, které si autorka vybrala. (Např. téma rodičovství a specifického 

vztahu lesbických žen a gay mužů – str. 89.) 

• Analytická část by potřebovala jasnější strukturaci i v rámci jednotlivých témat, autorka se často opakuje a 

odbíhá od jednoho podtématu k druhému. 

• Kapitola „komunita“ odhaluje nedostatky autorky v teoretickém ukotvení a rozpracování tohoto termínu. 

Autorce se ani dostatečně nepodařilo vymezit tento termín a sociální fenomén na základě analýzy a 

zjištění, jak je tento termín používán. Například reflektuje jeho používání na webech autorčino vymezení, 

že členem komunity je ten, kdo se za jejího člena (členku) považuje? Různí autoři hovoří o existenci 

komunity i bez jednoznačné identifikace se jedinců s ní – uvádějí např. geografické zhuštění osob, „sociální 

obslužnost“ (např. LGBT podniky, lékárny, sportoviště), sdílené a předávané hodnoty, specifickou životní 

zkušenost, kontinuitu, politické cíle a aktivismus, atp. 

• Některá tvrzení jsou nešťastně formulovaná, některá jsou spíše povrchní a některá nejsou ani dostatečně 

genderově fundovaná. (Např. na str. 118 autorka pozoruje rozlišnost v prezentaci sportovních aktivit na 

webech lesbických (sport s dětmi) a gay (soutěže a turnaje). Místo toho, aby poukázala na genderovanost 

takového zjištění, které se projevuje i mezi LGB(T) osobami, tak tvrdí, že toto poukazuje na to, že sport 

není maskulinní, protože ho dělají i gayové. Má autorka pocit, že gayové nejsou muži? Stačí si přečíst 

jeden ze základních textů z oblasti studií maskulinit, aby toto autorka nemohla tvrdit. Rozhodně ne 

v tomto kontextu.) 

• Zvážil bych také rozsah a funkčnost používání citací, a to jak v teoretické, tak i ve výzkumné části. 

• Seznam internetových zdrojů je řazen podle nějakého klíče, který jsem nebyl schopen odhalit. 

 

Shrnutí:  

Předložený text doznal významného kvalitativního posunu, nicméně jej stále není možné hodnotit 

jako text skvělý či výborný. Vedle stylistických neobratností a častého opakování se má i jisté limity 

v teoretické a především výzkumné části. V obou z nich se objevují nadbytečná podtémata, která 

rozmělňují pozornost na hlavní téma práce. Teoretická část by zasloužila důkladnější diskusi toho, co 

je v kontextu tzv. sexuálních menšin vnímáno jako komunita. Autorka by také potřebovala určitou 

erudici v oblasti sociologie médií. Uvědomila by si (a) že nemůže na základě mediální konstrukce 

reality tak jednoznačně usuzovat na žitou sociální realitu, a zároveň (b) že tvorba mediálních obsahů 

podléhá určitým rutinám a plní určité funkce, a tak není možné jednoduše porovnávat texty 

zpravodajského a publicistického charakteru s texty definujícími činnost a cíle sdružení, které web 
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provozuje. Toto se pak projevuje především v analýze. I následující problém do značné míry 

podkopává platnost zjištění a interpretací autorky. Není dostatečně vyřešena otázka času. Je podle 

mě problematické analýzou webů v roce 2011 usuzovat na dopad aktivit v minulosti, jelikož výzkum 

není longitudinální, a tak neposkytuje jisté porovnání před událostí a po ní. Například kdyby autorka 

dělala analýzu dnes, tak by zjistila, že PROUD má jiný web, jiný je i web Stejné rodiny a ColourPlanet 

neprovozuje web vůbec, pouze facebookovou stránku. V analýze kromě výše zmíněných nejasností 

nebyl dostatečně využit potenciál kvalitativní analýzy – jít do hloubky konstrukce identity a komunity 

–, a tak je spíše popisná, všímá si témat, která nejsou pro výzkumný cíl tak zajímavá a nosná. 

Poznatky výzkumu by zasloužily sevřenější a strukturovanější prezentaci. 

 Přesto přese všechno jsou v práci některé zajímavé poznatky a zjištění, také obsahuje 

poměrně rozsáhlý přehled v oblasti LGBT webů. Způsob citování je korektní a v současné podobě 

práce vykazuje příslušné atributy diplomové práce. Proto ji k obhajobě doporučuji a navrhuji 

hodnocení dobře (3), které si autorka může vylepšit kvalitní přípravou a prezentací následujících 

otázek. 

 

1. Když si autorka zrekapituluje, jaké konkrétní organizace provozují jednotlivé weby, jaký je 

účel těchto organizací, dokázala by ze své analýzy uvést několik případů, které by byly 

nepředpokládatelné a překvapující. (Například jestli web provozovaný gay fotbalovým 

spolkem tematizuje rodičovství, nebo nefotbalové volnočasové aktivity lesbických žen.) Proč 

se podle autorky takovéto případy ne/vyskytují. 

2. Mohla by autorka uvést příklady ze své analýzy LGBT webů, kde by např. byla stigmatizována 

nějaká LGBT+ identita či komunita, projevila se sebestigmatizujícím způsobem 

heteronormativita, došlo by ke kritice aktivismu a snahy o politické, právní a kulturní 

zrovnoprávnění (např. kritika zavedení reg. partnerství, nebo snahy o otevření adopcí 

stejnopohlavním párům) apod. 

3. Je možné vytvořit jakousi typologii toho, jak se na webech pracuje s konceptem komunity? 

(Konkrétněji, pro označení koho a čeho a v jakých kontextech se používá. Podíváme-li se na 

nějakou z definic komunity (např. Weeks, nebo jiní sociologové a socioložky), je možné u 

některých webů pozorovat diskursivní konstrukci něčeho takového?) 

  

 
V Praze dne 10. února 2014    Zdeněk Sloboda, FF UP v Olomouci 


