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              Cílem diplomové práce je sociální konstrukce zrakového postižení a jeho disciplinace. 

Autorka se zaměřila zejména na jeho aktérskou perspektivu –narativní zvýznamňování života 

s postižením v kontextu politik zdraví (resp.biopolitik) v České republice. 

                 Teoretická část práce ukazuje, že Bc. Lucie Džurdženiková si nastudovala značný 

objem relevantní (a skutečně aktuální) literatury ke zkoumané problematice. Kromě již 

klasických sociálně-vědních děl, které reflektovali problematiku biomoci, disciplinace a 

stigmatizace (např. Foucault, Goffmann, Bourdieu ), neopomenula ani důležité kritické studie 

z oblasti tzv.disability studies. Je ale škoda, že tato část je „rozdrobena“ do malých tematických 

fragmentů, co stěžuje čtenářům snadnou orientaci v textu. Tuto část práce přesto považuji za 

nejlepší část posuzovaného textu.  

                Teoretická část práce, která se váže k metodologii,  je dobře uchopená. Autorka  se 

detailně věnuje své specifické pozicionalitě a etice výzkumu.  Jak také argumentuje Rabinow 

(1977), antropologický fakt se rodí až na základě sebereflexe a interakce s Druhým (resp. 

zkoumaným). Problémem ale zůstává poté praktické naplnění vyložených metodologických 

přístupů v samotné empirické části práce. Autorka například analyzuje a interpretuje data 

z kvalitativních rozhovorů jako data, která získala se zúčastněného pozorování. Tedy to, co 

participanti/ky výzkumu narativně zvýznamňují, interpretuje jako to, co skutečně dělají (tedy 

jako sociální praxi).   

Na druhou stranu je ale z přijatého materiálu zřejmé, že autorka práce dělala svůj výzkum 

velice citlivě a empaticky, participanti výzkumu k ní měli důvěru a otevřeně se s ní podělili o 

osobní a intimní zkušenosti.  



 

           Domnívám se, že empirická část práce by si rozhodně zasloužila hlubší analytický vhled 

(více tzv. sociologické imaginace) a propracování jednotlivých témat. Autorka prezentuje 

výzkum většinou jenom ve  fáze popisu (tzv. etnografické otázky Co? Jak?), ale ne už tak jako 

intepretaci  dat (otázka Proč?).  Studentka „dává hlas“  (tzv. give a voice strategy) svým 

participantům/kám ve formě úryvků z rozhovorů, ale chybí  zde také detailní vhled do 

aktuálních sociálních praktik (např. ze záznamů z terénního deníku), což by rozhodně 

neuškodilo  etnografickému  žánru práce ani (v úvodu) vymezeným cílům práce. Zajímal by mě 

proces, jakým autorka vybrala tematické okruhy empirické části práce, které vypadají spíše 

jako tematické okruhy scénáře k rozhovorům (poprosím u obhajoby tento bod detailněji 

reflektovat) a ne jako samotné závěry výzkumu.  

                  Výpovědi a narativní zvýznamňování specifické žité zkušenosti s postižením jsou 

jistě velice cenným materiálem. Místy však nerozumím jejich intepretacím ze strany autorky. 

Příkladem může být následující formulace: „ U všech jedinců, bez ohledu na to, zda se s 

postižením zraku narodili anebo jej získali v průběhu života, se ukázalo důležité, jaké podpůrné 

sítě oni a jejich rodiny využívají – zda se jedinci stýkají také s jinými rodinami se zrakově 

postiženým členem, zda jsou součástí komunity nevidících, s kým tráví volný čas, v jakém 

kolektivu pracují, zda navštěvují organizace či asociace, které jim mohou pomoci atp. Někteří 

aktéři mého výzkumu se majoritně přijímané představě o postižených a jejich odklonu od 

normy přizpůsobili pouze částečně, anebo lépe řečeno si jsou vědomi majoritních představ a 

očekávání, silně je vnímají, ve svém životě jimi ale nejsou ovlivňování ve všech sférách. Jako 

například Jana (29 let, 23.5.2016): „Já si myslím, že je to prostě těžký pro někoho jako já najít 

si pořádnýho chlapa, práci, postavit si dům nebo mít rodinu. Já jsem nějaké přítele měla, ale 

přesně jak to říká mamka, radši se drž doma a budeš v pohodě. Prostě to nebylo dobrý a akorát 

jsem pak z toho byla zničená…“ (str.68) 

           Bohužel práci škodí  nesjednocená grafika a zejména nevyzrálý styl akademického psaní, 

který se místy blíží spíše mluvené řeči. Práci by pomohlo také jazykové sjednocení některých 

odborných slov-např. empowerment, kdy autorka v práci používala převážně anglickou 

podobu slova. Velice zvláštním  způsobem v tomto kontextu vyznívají poté tyto formulace 

„Mého výzkumu se zúčastnili dva jedinci.“ (str.50) , „Jak je vidno na tomto příkladu, postižený 



jedinec  je společností  do role stigmatizovaného manipulován…. (str.57)“. Autorka nemá také 

sjednocené označení: respondent, informátor, participant, aktér, účastník výzkumu  atd. 

Pozitivně mě ale překvapilo systematické a jasně formulované shrnutí výzkumu, kde autorka 

přehledně shrnula sociální kontext a „produkci“ postižení, (ne) normality a velmi kriticky 

reflektuje také strukturální znevýhodnění lidí se zrakovým  postižením.  

I když jsem ve svém posudku k posuzované práci poměrně kritická, odpovídá základním 

kritériím, jaké klademe na naší katedře na úroveň diplomových prací, proto ji hodnotím 

známkou DOBŘE. 
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