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Posudek na bakalářskou práci Lucie Jičínské Coming out-analýza mentoringových 

konverzací 

Lucie Jičínská se ve své práci věnuje problematice přiznávání nestandardní pohlavní identity 

mezi adolescenty. Vychází přitom z dat, získaných z konverzací v rámci internetové poradny 

S barvou ven. 

V teoretické části se věnuje oblastem, které s danou problematikou souvisí, týkající se 

identity, genderu, sexuality, popisuje terminologii a koncepty, užívané v kontextu psaní o 

LGBT+. Dále se věnuje vývojové charakteristice dospívání a problémům, kterým mohou 

dospívající čelit v souvislosti s odlišnou sexuální orientací. Tato teoretická – literární část se 

mi zdála dobrá, přehledná, uvádějící čtenáře do komplexit objevované sexuální identity. 

V empirické části pak předkládá tématickou analýzu vybraného souboru konverzací, které 

proběhly v internetové poradně S barvou ven. Výběr je tvořen dílčím vzorkem dívek a 

chlapců (v étické perspektivě), kteří během jednoho měsíce poradnu kontaktovali. Autorka 

z etických důvodů neuvádí přesný věk ani kontexty jednotlivých konverzací. Daný soubor je 

do jisté míry arbitrární, dalo by se říci, že jde o náhodný vzorek. 

Analytická práce se, jak sama autorka zmiňuje, omezuje na vyhledávání témat, která se 

v rozhovorech objevují, témata jsou však stále doprovázena dílčími interpretacemi možných 

motivací nebo strategií. Napříč celou empirickou částí je zřejmé, že autorce se podařilo 

v konverzacích najít ilustrace pro teoreticky probrané koncepty v první části a v linii 

teoretické literatury je také interpretuje. Ale není jasné, zda například kategorie vnitřního – 

vnějšího coming outu je něco, čeho jsou si konverzující osoby vědomy a používají to jako 

vlastní émickou kategorii nebo je to pouze vnější popisná kategorie výzkumníka.  

Další trochu nejasnou věcí je struktura empirické části, proč jsou nejdřív probrána témata 

napříč a pak se text promění na ukázku několika kazuistik, kde jsou tato témata zase vlastně 

stejně konstatována bez toho, aby došlo k nějakému posunu, vypointování apod. Mohly by se 

hledat například nějaké individuální strategie, porovnávat, to tam ale není a kazuistiky tak 

nejsou využity, jak by mohly být. 

Celkově tak text působí poněkud kruhovým dojmem, kdy cílem zjistit témata, témata jsou 

však daná teoretickou narací, empirická část nic nového nepřináší, je se tam ty témata hledají, 

Formálně práce splňuje náležitosti, prospělo by jí však více formální i stylistické péče, občas 

se v textu objevují nelogické věty, jako například na s. 18 dole. 

Práci doporučuji k obhajobě. 


