
Abstrakt:  

Předkládaná antropologická práce je o lidech se zrakovým postižením, zaměřuje se 

především skrze perspektivu moci a empowermentu (Bourdieu, 1986; Foucault, 2000; Chamberlin, 

1997), stigmatizace (Goffmann, 2003) a normy na způsoby, kterými jedinci se zrakovým 

postižením vyjednávají a redefinují své postavení v různých oblastech života. 

Postižení zraku je majoritou vnímáno jako nemoc, kterou ale není snadné definovat. Jedná 

se o jakési spektrum (Holčík, Koupilová, 2004) a tato práce vychází z premisy, že pojmy zdraví, 

nemoc a postižení jsou kulturními produkty, které jsou do určité míry určeny strukturálně a jsou 

formovány jak ekonomickými, sociálními a politickými faktory, tak i historickým vývojem dané 

společnosti (Craddock, 2000). 

Pro účely této práce jsou rozlišené oblasti rodiny, partnerských vztahů, zájmů, práce a 

vzdělávání. Práce zkoumá jazyk jako prostředek boje o symbolickou moc (Bourdieu, 1991) a 

způsoby empowermentu (Chamberlin, 1997) jedinců se zrakovým postižením. Především s pomocí 

konceptu biomoci (Foucault, 2000) a symbolického řádu a násilí (Bourdieu, 2000) ukazuje také 

strategie vyjednávání mocenské hierarchie ve společnosti. Ukazuje se, že významnou roli při 

vyjednávání mezi jedincem se zrakovým postižením a okolím hraje majoritní představa normy 

tělesného zdraví, která je spojena s plným lidstvím a z níž jsou tito jedinci vyjmuti (Kolářová, 

2012). Toto vyjmutí se pak projevuje různými způsoby a intenzitou v různých oblastech života. 

Jedinci se zrakovým postižením si pak v různých kontextech vytvářejí různé strategie pro redefinici 

těchto přesvědčení a vlastního postavení. Jako důležité se ukazují jejich podpůrné sítě, někteří pak 

také zdůrazňují svou individualitu a rozdílnost od „normálních“ postižených, nebo se snaží o 

redefinici například tím, že vyniknou v určité oblasti anebo provozují činnost, která jim je 

majoritním přesvědčením upírána.  

Výzkum se tedy skrze zúčastněné pozorování a rozhovory snaží proniknout do 

každodenního života jedinců se zrakovým postižením a zprostředkovat jejich vnímání a strategie 

vyjednávání jejich postavení ve společnosti.  
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