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Cesta ke vzniku předkládané diplomové práce byla klikatá a trnitá. Lucie Džurdženiková 

musela (nikoli vlastní vinou) několikrát zcela změnit výzkumné téma, v průběhu psaní 

pobývala delší dobu v zahraničí, ovšem především pro ni nebylo vůbec snadné vpravit se do 

etnografické „metody a žánru“, do etnografických způsobů vidění, přemýšlení a psaní o 

světě, v němž se pohybovala a bádala. Jako vedoucí chci na základě dlouhé řady konzultací 

především zdůraznit obrovské úsilí a objem práce, které Lucie do svého výzkumu i textu 

vložila. Myslím, že se jí v mnoha ohledech podařilo překonat vlastní limity.  

Práce je klasicky rozdělena na část teoretickou, metodologickou a analytickou. Teoretickou 

část bych označila za komplexní a detailní; místy ovšem autorka jednotlivé koncepty spíše 

shrnuje a vrší, než důkladně promýšlí a vzájemně propojuje. Čerpá zcela správně převážně ze 

studií z medicínské antropologie a disability studies, zabrousí ale pro inspiraci i do literatury 

z oblasti sociální práce nebo psychologie. Některá témata, především sociální 

konstruovanost zdraví/nemoci a postižení, se v textu opakují až příliš často. 

Metodologická část představuje vlastní výzkum, jeho aktéry, průběh i etiku; autorka též 

reflexivně promýšlí svou pozici a své intervence do života zkoumaných lidí. Lucie se výborně 

pohybovala v terénu, jednoznačně chci vyzdvihnout její intenzivní vztahy s mnoha účastníky 

výzkumu i zaujetí, trvale přítomné ve vlastním bádání i ve výsledném textu. Zajímavé ale je, 

že když se později dostane v analytické části k popisu konkrétní situace v jízdárně jezdeckého 

klubu (s. 57 nn.), překvapivě zde chybí situovaná diskuse její výzkumnické etiky, ačkoli se 

jedná o dosti nestandardní postup, kdy se podílela na skrývání zrakového postižení jedné ze 

svých informátorek. K metodologické části bych snad jen dodala, že je až zbytečně rozsáhlá a 

některé informace se v ní opakují. 

Ve stěžejní části práce, kde jsou představovány výsledky výzkumu, nakonec bohužel 

převažuje deskripce nad analýzou, byť autorka v teoretické části práce představuje koncepty, 

které s jejím tématem úzce souvisí. Problémem není tedy to, že by v práci teorie chyběla - 

ale to, že se nedařilo ústrojně, plynule, přesvědčivě provázat teoretické koncepty s poznatky 

z terénu. Nezřídka čteme jen popis různých situací či životních příběhů, jinde jsou data 

používána jako ilustrace uváděných teorií; Lucie též někdy zapomíná na to, že výpověď 

aktéra není neutrálním, objektivním popisem „reality“. Množství a detailnost terénních dat, 



které práce předkládá, rozhodně představuje bohatý informační materiál – jehož potenciál 

ale nebyl plně využit.  

Kapitoly analytické části nejsou nazvány zcela šťastně – kapitola 3. 2. naznačuje 

systematičtější socio-lingvistickou analýzu, kterou ale nepředkládá (pracuje především 

s teorií vztahu jazyka a moci P. Bourdieu); název kapitoly 3. 3. vyznívá hodnotícím způsobem, 

byť se jedná o citaci informátora, s níž je čtenář seznámen níže v textu. Již v obsahu se také 

mohly více projevit analytické kategorie, s nimiž autorka v textu nakonec pracovala (moc, 

stigmatizace, normalita atd.). Práce též trpí nedotaženou argumentací závěrů. Např. v 

kapitole o školním vzdělávání autorka sice náležitě využívá Foucaulta a ukazuje disciplinační 

mechanismy školního vzdělávání (byť místy v podstatě ztotožňuje stát a jednotlivého učitele, 

což ale není totéž); když ale tvrdí, že děti s postižením zraku byly „automaticky na nižším 

postavení než ostatní žáci“ (s. 64), nijak nevysvětluje, proč chápe jiné postavení těchto žáků 

(které dokládá) za automaticky nižší. Stejně tak nechává bez interpretace ty zkušenosti se 

školním vzděláváním, které její tezi (na první pohled) nepodporují (s. 65); navíc se zdá, že 

autorka inkluzi nepovažuje za disciplinaci (s. 65), s čímž nelze zcela souhlasit. Poněkud 

zkratkovité interpretace najdeme v práci častěji.  

Nedostatečnou přesvědčivost analýzy bych z části připsala též občasnému neobratnému 

vyjadřování, kdy je čtenář ponechán v nejistotě, kdo a z jaké pozice něco tvrdí – např. „Už ze 

samotného českého termínu „nemoc“ vyplývá, že se skládá ze slovního základu moc a jejího 

popření, jednoduše jde tedy o absenci moci.“ (s. 4) To je formulace, která přímo vybízí 

k polemice – ovšem následující odstavce textu uvádějí vše na pravou míru. Pocit nesouladu 

s napsaným ale čtenáři zůstává. Autorka má také sklony k psychologizaci (to je silně patrné 

např. v kapitole Partnerské vztahy) – ovšem jako vedoucí musím zmínit, že tuto zpočátku 

velice silnou tendenci Lucie v průběhu výzkumu a psaní významně oslabila. 

Je škoda, že v práci relativně málo slyšíme hlasy jiných aktérů než těch, kteří sami mají 

zrakové postižení. Úředníci, lidé ze SONS, zaměstnavatelé, učitelé, partneři, rodiče – ti 

všichni by jistě mohli dodat analýze bohatost a přesvědčivost. Naopak za velice vhodné 

považuji zařazení příloh, obsahujících vybrané důležité legislativní předpisy. 

Za nejzajímavější část považuji kapitolu „Tělesnost“, kde autorka rozebírá konfrontace svých 

informátorů s představami majority, které se týkají sexuality, reprodukce a rodičovství osob 

se zrakovým postižením. Překvapivě systematický a kompaktní je též závěr práce, kde se Lucii 

Džurdženikové do velké míry podařilo skutečně shrnout, co v terénu zjistila o mocenských a 

normativních strukturách, v nichž a vůči nimž osoby se zrakovým postižením utvářejí svůj 

život. Vcelku text odhaluje klíčové akcenty různých rovin života aktérů (jako je rodina, práce, 

koníčky, vzdělávání…), tj. sociální rámce postižení, (bez)moc, (ne)normalitu, disciplinaci atd. 

a opakovaně zdůrazňuje strukturální podmínky sociálního znevýhodňování osob se zrakovým 

postižením; nenabízí ale neotřelé, originální porozumění a interpretaci každodennosti osob 

se zrakovým postižením. 



Formální stránka: v textu se objevují formulační nedostatky (jako příklad „kostrbatý“ text na 

s. 26) a gramatické chyby, časté jsou chyby v interpunkci. Rovněž grafická úprava textu by 

mohla být lepší (např. začátek hlavních kapitol na nových stránkách).  

 

Celkové hodnocení předložené práce pro mne není snadné. Lucie skutečně tvrdě pracovala, 

v terénu strávila značné množství času, s účastníky výzkumu navázala blízké vztahy, 

nastudovala rozsáhlou literaturu, intenzivně konzultovala a výsledný text mnohokráte 

přepisovala, upravovala, dotahovala. Stručně řečeno, pracovala s nadstandardním 

nasazením, za které zaslouží ocenění. Na druhou stranu práce trpí výše uvedenými 

nedostatky, které jsou závažné. Práci proto nakonec navrhuji hodnotit jako dobrou. 

  

V Brandýse nad Labem 

 

5. 9. 2017         Markéta Zandlová 


