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Cílem předkládané disertační práce Michala Pitoňáka je otevřít dveře pro studium geografie 
sexualit a představit nové přístupy, které se k tomuto specifickému tématu, doposud 
opomíjenému na poli české sociální geografie, vztahují. Propojujícím konceptem této práce je 
společenské chápání, konstrukce a dekonstrukce heteronormativity (tj. ustavující formy 
mocenských vztahů v oblasti lidské sexuality) a jejích různě pojatých prostorových přesahů. 
Práce je pojata jako soubor publikací. Skládá se z velmi rozsáhlého a komplexního 
teoretického zarámování, které je v podstatě schopno obstát jako samostatné vědecké 
pojednání, tří publikovaných článků a jedné kapitoly v knize.  

 

Úvodní část práce nabízí filosofické a teoretické zarámování, které autor velmi cíleně začíná 
problematikou diskuze „citlivosti k rozdílům“ v geografii. Obzvláště v tak eklektické oblasti, 
jakou je geografie sexualit, je nezbytně nutné na úvod pochopit a vycítit, že existuje více 
druhů geografického myšlení a za nimi stojících filosofických přístupů. Ne všechny jsou však 
dosud běžně používané v rámci české geografické praxe. Jak ale autor správně uvádí, „to, že 
se setkáme s něčím, co nelze kvantifikovat, co nelze kategorizovat apod., ještě neznamená, že 
se nebudeme pokoušet to zkoumat“, a nezůstává jen u tohoto konstatování, nýbrž se rovnýma 
nohama vrhá do studia této nové oblasti. 

 

V úvodní části disertace autor používá rétoriku feministických přístupů a připomíná, že 
výzkum, získávání znalostí a vědění samotné je vždy situováno do nějaké konkrétní pozice. 
Výzkum queer geografií se tedy musí distancovat od všeho, co si klade za cíl získat 
univerzální a „nestranné“ výsledky a nutně musí být také svým způsobem „zúčastněný“. Této 
skutečnosti si je sám dobře vědom a svou pozici dává „vědecky upřímně“ najevo nejen 
v předmluvě práce, ale také napříč textem filosofické-teoretického zarámování.  

 

V úvodní části autor představuje a diskutuje několik zcela zásadních termínů pro pochopení 
jeho pozice post-strukturalisty a postmodernisty (power relations, positionality, embodied 
processes, metanarratives, representations, interpellations, performances, identities, 
subjectivities…). Není v možnostech tohoto posudku se ke všem těmto konceptům vyjadřovat 
a zvažovat zda bylo skutečně nutné je uvádět v kontextu této disertace. Autor ale dále uvádí 
příchod post-strukturalistických a postmoderních přístupů do geografie, které poprvé popřely 
to, že „realita čeká na to, až bude prozkoumána“, ale naopak existuje více různých verzí 
reality, které nemohou být asi dost dobře objeveny, ale spíše popsány (tj. reprezentovány), 
znovu tvořeny výzkumem, reprodukovány. Přesto, že kritici nezřídka nazývají tento obrat a 
způsob vědecké práce eklektismem, je nutno souhlasit s tím, že se v případe této práce jednalo 
spíše o jiný pohled na věc, o pokus podpořit diverzitu vědeckého zkoumání a studium 
rozdílností.  



Dále musím komentovat to, že se autor ve své práci snaží představit také další velmi složitou 
problematiku, tentokráte mám na mysli roli jazyka a exkurz do světa sémiotiky a lingvistiky. 
Vysvětluje, že jazyk není pouhým odrazem okolního světa, ale je systémem, jehož funkcí je 
tento okolní vnímaný svět nějak označit a popsat. Zde tedy autor připomíná, že nehovoříme 
ani nepíšeme o realitě, ale spíše o našem nedokonalém lingvistickém pochopení této reality, 
viz tzv. „propasti mezi slovy a věcmi“. Toto chápání může být pro každého z nás jiné, stáváme 
se tedy aktivním činitelem v rámci tvorby významu toho, co vidíme v naší realitě a o čem 
jako vědci píšeme. Přestože toto „lingvistické okénko“ se může zdát na první pohled krokem 
stranou od hlavní linie problematiky předkládané disertace, autor se s jeho pomocí trefně 
dostává k popisu post-strukturalistické pozice ve výzkumu. 

 

V dalších kapitolách práce se již autor přesouvá k problematice sexualit a jejich geografií, jež 
si kladou za cíl nabídnout v geografii prostor pro reprezentování těch skupin, které byly 
doposud systematicky opomíjeny. Sexualita a její projevy jsou regulovány normami a 
institucemi, které jsou buď právně vymahatelné, či „pouze“ zakořeněné v dané společnosti a 
kontextu. Je to právě prostorový kontext, ve kterém jsou sexuality prožívány a který má 
ohromný význam pro to, co kde kdo může dělat a jak to může dělat, zda může vstoupit do 
určitých zemí, prostorů, cítit se bezpečně, oženit se apod. Sexuality mohou být v určitých 
prostorech ukrývány a maskovány, jinde naopak plně projeveny. Prostor je tedy inherentní 
součástí výzkumu v geografiích sexualit. Prostor zde však není statický, nýbrž nachází se 
neustále ve stavu „konstrukce“, jeho vytváření, nikdy není zcela uzavřený, ani zcela 
dokončený. 

 

Velmi cenné je také připomenutí toho, že „pohlaví“, „gender“, „sexualita“ či 
„heteronormativita“ nejsou kategoriemi apriori, ale jsou spíše institucemi vytvořenými a 
udržovanými jednotlivými kulturami. Jejich chápání je navíc odlišné v odlišných místech a 
kontextech, čímž se propojujeme k teorii performativity Judith Butlerové. Tato teorie je pak 
klíčovou teorií stojící v pozadí queer teoretizování, jenž je základním kamenem této disertace. 
Zde je pro další práci čtenáři také velmi dobře vysvětleno, že chování, akty, to, co řekneme, 
děláme, předvádíme, provádíme, apod., může být snadno vytrženo z kontextu a použito 
způsobem, který jsme původně vůbec neměli na mysli, a rafinovaně alibisticky pro tok další 
práce je tak vysvětleno, že „význam vždy není v rukou autora“.  

 

Při čtení úvodních kapitol této práce si čtenář uvědomuje, že se jedná o velmi složitou 
problematiku, která navíc naráží na jazykovou bariéru. Většina stěžejních prací v oblasti post-
strukturalismu, feministické geografie, krize reprezentace apod. je v anglickém jazyce a jejich 
pochopení a „překlopení“ do srozumitelné podoby uchopitelné českým studentem (i 
zkušenějším vědcem) je velmi náročné. Zde jsem poprvé začala litovat toho, že tento 
filosoficko-teoretický úvod práce není napsán v češtině, jednalo by se tak o zcela unikátní 
„učebnici post-strukturálního myšlení pro české geografy“. Zcela upřímně přiznávám, že 
přesto, že mi postmoderní geografické myšlení není cizí a již před mnoha lety jsem se snažila 
alespoň základní proudy postmoderny v sociální geografii začít přednášet i našim studentům, 
některé pasáže filosofické-teoretického úvodu této práce jsem si musela pro lepší pochopení 



číst opakovaně, a napsat posudek v češtině, nebylo vůbec lehké …. ba naopak, potvrdilo to, 
jak je naše vědění i realita, kterou naším výzkumem produkujeme a učíme, omezena jazykem 
(a teď myslím doslova i jazykem českým).  

 

Druhou částí teoretického úvodu je popis metodologického rámce, kde autor odhaluje vlastní 
pozicionalitu. Toto je doposud nevídaný krok v rámci tradičního schématu psaní disertačních 
prací produkovaných na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přf UK. Autor zde 
odhaluje vlastní soukromí a tímto motivace k sepsání této práce a zdůrazňuje ztělesněnou 
povahu jeho výzkumného procesu, tj. ve shodě s tím, co bylo řečeno výše, odmítá výzkumný 
proces jako něco, „objektivního“, „nestranného“, „nezaujatého“ a jak sám říká 
„beztělesného“. Také další část metodologického rámce je velmi zajímavá a cenná neboť 
představuje čtenáři metodiku výzkumu obtížně dosažitelných populací a jako jeden z jejích 
nástrojů pak internetový výzkum. Ráda bych také ocenila fakt, že se autor snažil využít pro 
svou práci nejen kvalitativních metod (které jsou pro výzkum v oblasti geografií sexualit zcela 
rutinními cestami), ale také zapojil kvantitativní metodologie, včetně vlastního pokusu o 
konstrukci specifického indexu heteronormativity či zřejmě prvního historického pokusu o 
„queerování“ kvantitativních metod v článku aplikujícím analýzu hlavních komponent pro 
vysvětlení tvoření se „více či méně gay“ lokalit v Evropě. 

 

Ve třetí části úvodní sekce této disertace již autor představuje publikované články a kapitolu, 
které tvoří její druhou polovinu. Publikace tvořící tuto disertační práci jsou tvořeny třemi 
články (z toho dva v domácích časopisech s IF) a kapitolou v knize. Vzhledem k tomu, že 
články i kapitola prošly recenzními řízeními v rámci jednotlivých časopisů, nebudu se ve 
svém posudku blíže věnovat jejich hodnocením, ale spíše zmíním jejich přínos a význam pro 
splnění cílů kladených v úvodu této disertační práce. První článek je v podstatě rešerší prací 
z oblasti geografie sexualit v zahraniční geografii, navíc velmi zajímavě situovanou do 
agendy geografie města. Je také jakýmsi úvodem do terminologie geografií sexualit. Čtenáři 
jsou rovněž představeny průvody hrdosti, jakožto příklad queerování heteronormativity 
v prostoru města. Druhým příspěvkem je kapitola v knize Prostory Geografie vydané 
nakladatelstvím Karolinum, která se v částečně překrývá a poté rozšiřuje první článek. Opět 
nabízí českým čtenářům úvod do geografií sexualit a dále také queer geografie, přičemž 
apeluje na využívání queer teorie v české geografii do budoucna. Třetí článek je po opět 
rozsáhlém teoretickém úvodu již konkrétním empirickým příkladem výzkumu v oblasti 
geografie sexualit a po úvodní formulaci rámce kontextuality lidského chování představuje 
velmi zajímavou metodologii měření vnímané heteronormativity různých prostor. Autor se 
zde pokusil změřit to, jak se ne-heterosexuální respondenti cítí, a jak vnímají určitá místa, 
popř. jak si myslí, že tato místa vnímají heterosexuálové. Poslední článek je opět pokusem o 
aplikaci kvantitativní metodologie (tentokráte komponentní analýzy) do studia geografií 
sexualit na příkladu odkrytí ekonomických, kulturních a sociálních faktorů v pozadí 
formování se gay míst a podniků v Evropě. 

 

Předložená disertační práce Michala Pitoňáka je zajímavým úvodem do u nás stále 
neprobádané oblasti geografií sexualit. Skutečně maximalisticky je pojata úvodní část práce – 



teoreticko-metodologické zarámování, které považuji za nejsilnější část práce, ale zároveň 
svým způsobem i nejproblematičtější. Při několikerém čtení draftů této disertace, stejně tak 
jako při čtení její finální verze, se ale nelze vyhnout pocitu, že úvodní část není zcela 
organicky provázána s publikovanými články. Jedná se o samostatnou jednotku, s místy až 
příliš detailním popisem entit, problémů a konceptů (viz např. lingvistická část filosoficko-
teoretického úvodu apod.), které se ve výsledných čtyřech pracích v podstatě jako předmět 
výzkumu ani nevyskytují, popř. jsou navíc vysvětleny v rámci teoretických rámců 
jednotlivých článků. Autor si tak nejprve „vychová“ své čtenáře, kterým pak předvede, „co 
vše je možné v geografii sexualit dělat“ a „jak to může být zajímavé“. Nepřekvapilo by mne, 
kdyby se našli čtenáři, které by podobný postup iritoval. Při seznamování se s výslednou 
podobou této práce jsem to v podstatě i očekávala, nyní při jejím finálním hodnocení jsem ale 
spokojená, neboť autor se s úkolem sepsat rozsáhlý teoretický úvod nejen „popral“ velmi 
dobře, ale v neposlední řadě nezapomněl připomenout, proč je toto poněkud obšírné uvedení 
do post-strukturalistického a postmoderního myšlení tolik důležité.  

 

Uvedené kritické poznámky nikterak nesnižují kvalitu odevzdané práce. Pokud bylo jedním 
z cílů této práce představit post-strukturalistické a queer geografie sexualit a také přispět 
k rozvoji disciplíny geografie sexualit mimo tradiční Anglo-Saskou oblast, považuji tyto cíle 
za splněné. Disertační práce Michala Pitoňáka se zabývá velmi zajímavou a inovativní 
problematikou, je z ní patrný zájem autora o danou problematiku a na této úrovni studia 
nadstandardní přehled a znalosti teoretických konceptů a související literatury. Práce je 
zpracována přehledně a pečlivě také po formální a jazykové stránce. Práci proto mohu 
jednoznačně doporučit k obhajobě.  

 

Otázka do diskuze: 

Přesto, že autor v předmluvě své práce uvádí důvody, proč je teoreticko-metodologická 
rozprava psána v angličtině, tj. jako protipól česky psaným článkům, které měly sloužit těm, o 
kterých je tato práce především (neheterosexuálním populacím). Nebylo by pak ale v souladu 
s cíli práce lepší „službou“ české sociální geografii zpřístupnit tok post-paradigmatických 
myšlenek v češtině těm zájemcům, kteří angličtinu neovládají? 

 

V Praze 23. srpna 2015 
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        vedoucí práce 


