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Bakalářská práce Lucie Jičínské se věnuje LGBT dospívajícím a jejich tématům, která se rozhodli řešit 

s mentory v poradně Sbarvouven. Práce je pro chod této poradny užitečná – ačkoliv výsledky nejsou 

zcela překvapivé, je pro kvalitní přípravu mentorů důležité mít řešená témata podrobně zmapována. 

Z akademického hlediska však v práci shledávám několik nedostatků. Ty by jistě autorka měla 

kapacitu odstranit, pokud by tvorbu práce průběžně konzultovala (to se bohužel nestalo).  

Teoretická část představuje základní pojmy, které vymezují prostor, v němž probíhal bakalářský 

výzkum. Celkově je část celkem přehledně strukturována, ale vnímám v ní následující slabiny:      

- Domnívám se, že v kapitolce 1.3.1. autorka ukazuje svoje nesprávné pojetí sexuální orientace, 

kterou spojuje s chováním. Ovšem v komplexním, tříprvkovém modelu sexuality stojí právě 

orientace proti chování (a identitě). Orientace se nemusí v chování vůbec projevit (jak autorka 

sama správně uvádí v navazující kapitolce). 

- Výklad základních pojmů týkajících se sexuality je spíše povrchní – víceméně autorka 

předkládá existující hříčky se slovíčky, ale nevyjadřuje akceptaci určitého pojetí (např. u 

naznačeného dilematu v odborné diskusi týkající se bisexuální orientace), ani jejich 

individuálně-psychologické a sociálně-psychologické konsekvence (např. u prezentovaného cíle 

queer hnutí). Pojmy a koncepty jsou také jen velmi omezeně vztahovány k autorčinu výzkumu.    

- Určitá necitlivost je patrná například i v pasážích, kde autorka srovnává důsledky genderově 

atypických projevů u chlapců a dívek a uvádí, že v případě dívek jsou více akceptovány. To je 

sice pravda, ale je třeba jít do větších nuancí – které projevy?, z jakého důvodu?, jaké má 

akceptace (resp. bagatelizace) konsekvence pro budování identity?...  

- Na str. 26 autorka uzavírá kapitolu zdůrazňující zátěžovost neheterosexuální orientace 

v dospívání odstavcem, kde připomíná i možnost neproblémového přijetí menšinové sexuální 

orientace. Které faktory mohou působit jako protektivní?  

- Při výkladu coming outu se autorka soustřeďuje na „rady“, jak celý proces zdárně zdolat. Na 

závěr ale připojuje kritiku přesvědčení, že coming out vypovídá o čestnosti daného člověka. 

Jaké výhody a jaká rizika (zejména z psychologického hlediska) tedy v sobě coming out 

dospívajících chlapců a dívek obvykle skrývá?  

- Autorka v práci zmiňuje pouze jednu periodizaci přijímání neheterosexuální (resp. jen 

homo/bi-sexuální) identity. Jaké další teorie a periodizace by bylo možné ještě doplnit?  

Uvedené nedostatky mohou vyplývat z toho, z jakých pramenů autorka dominantně vycházela. Jejími 

hlavními zdroji jsou totiž přehledové publikace, nikoliv empirické studie – těch je bohužel v bakalářské 

práci výrazně méně, než by bylo vhodné.  

Metodologie výzkumu je poměrně dobře představena. Lituji ovšem, že se autorka při analýze dat 

opírala pouze o publikaci Hendla – existují i jiné, které by byly vhodnější. Také je škoda, že autorka 

nakonec pracovala s tak malým souborem konverzací (ačkoliv i redukce z původního souboru 

představovala určitý analytický krok). Další konverzace totiž autorka mohla mít dle dohody 

k dispozici.  

Při představení výzkumu by bylo vhodné doplnit základní informaci o organizaci poradny, zejména o 

charakteru vztahu mezi mentorem a klientem (nejedná se o poskytování poradenských 



psychologických služeb) a o kritériích, která musí mentoři splňovat. Lze totiž předpokládat, že toto 

determinuje, jaký typ klientů se do poradny rozhodne vstoupit. Jedná se o jiný model, než například 

poskytují jiné weby pro LGBT komunitu nebo weby poradenských organizací (např. Linky bezpečí).  

Čtyři identifikované kategorie (resp. alespoň první tři) nejsou nijak překvapující a dalo se je 

předpokládat čistě na základě dosavadních zdrojů. Hlubší pohled, který je představen u jednotlivých 

kategorií, je již zajímavý a v lecčems nový. V některých pasážích jsem ale měla pochybnosti o uvedené 

interpretaci a také o úrovni analýzy. Ilustraci uvádím níže:  

- U dívek autorka identifikovala časté zmatení identity. Na str. 39-40 uvádí tři ukázky výpovědí. 

Tím, že jsou vytržené z kontextu (a kvůli anonymizaci nebyl do příloh zařazen celý datový 

korpus, takže ani nelze kontext citace dohledat), si nejsem jistá přiléhavostí interpretace. 

Například „připadám si divně“ (D5_x) – odkazuje skutečně ke zmatení identity, nebo k pocitům 

sociální odlišnosti? 

- Nebylo by bývalo vhodné pracovat s kategorií „normalita“? Několik citovaných výpovědí o ní 

přímo či nepřímo hovoří.  

- Rovněž v dalších tématech jsou pasáže, kde bych očekávala větší nuance. Například 

v samotném závěru kapitolky „Vnitřní coming out“, kde autorka uvádí sérii témat, která „byla 

zmíněna“. Z toho mi vyplývá nejistota, jak vůbec autorka postupovala v analýze – nakolik v ní 

šlo skutečně o roztřídění důvodů, proč se klienti na poradnu obrací (a nikoliv jen pojmenování 

jednotlivostí)? 

- Ve vnitřním a zejména vnějším coming outu byl klíčovou kategorií strach. Má strach vždy 

stejný původ? Není možné i zde přistoupit k jemnějšímu třídění? Pokud by se autorce 

nenabízelo přímo v datech (neemergovalo), mohla by se například v tázání nad daty inspirovat 

klasickým Frommovým tříděním strachu z a strachu o. Z čeho mají dospívající nejčastěji 

strach/obavy? A o co se bojí/obávají?  

- V analýze není zcela důsledně sledován rozdíl mezi dívkami a chlapci, ačkoliv se v základní 

orientaci „zakázek“ na poradnu tak silně liší. Proč tomu tak je?  

Po prezentaci výsledků autorka nabízí několik popisů klientů. Zařazení těchto „kazuistik“ se mi zdá 

jako dobrý nápad, pokud by ale prostor byl využitý k tomu, co v předcházející prezentaci výsledků 

chybělo, a sice k provázání jednotlivých kategorií.  

Při omezeních zmíněných výše se mi diskuse jeví poměrně dobře vystavěna. Jako námět nabízím 

otázku – je odlišnost kvůli minoritní sexuální orientaci jiná než další typy odlišností? Z praktického 

hlediska považuji za zvláště důležité, že se autorka dotkla také školních zkušeností.  

Práce obsahuje velké množství gramatických chyb, zejména v interpunkci. Také se v práci nachází 

chyby v odkazování, např. chybějící odkaz na stránku u přímých citací (např. na s. 11). Některé chyby 

snižují celkové porozumění textu, např. na str. 21 není uveden údaj o celkovém potu respondentů/ek 

v citovaném výzkumu, takže poté ztrácí opodstatnění tvrzení o vysoké prevalenci homofobie 

v českých školách.  

 

Závěr: Bakalářskou práci Lucie Jičínské považuji za problematickou, a to zejména proto, že autorka má 

podstatně větší potenciál, než jaká je kvalita odevzdaného textu. Výsledný text ale – navzdory 

uvedeným výhradám – splňuje základní požadavky, které klademe na závěrečné práce. Práci proto 

doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze, 8. 9. 2018         Irena Smetáčková  


