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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

Typ posudku: Oponentský 

Autorka práce: Bc. Nela Andresová 

Název práce: Neviditelná sexualita: Specifika života asexuálních lidí v rámci 

heteronormativní společnosti 

Vedoucí práce: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. 

Navržené hodnocení: D – E (dle výsledku obhajoby) 

 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište podle 

níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

Částečně ano; zaměření práce je nejprve obecně nastíněno v rámci úvodní kapitoly, a dále je v kapitole 

3.1 konkretizován cíl práce a samotná výzkumná otázka. Její formulace je však vágní a obecná, což 

se odráží také v charakteru závěrů práce – i ty jsou nekonkrétní a chybí jim náležitá strukturace 

založená na provedené rešerši. 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

Ano; autorka pro zpracování práce použila adekvátní množství zdrojů: celkově uvádí celkem 42 knižních, 

časopiseckých a internetových pramenů; práce se přitom opírá jak o zahraniční literaturu (24 zdrojů), 

tak o české prameny. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich analýzy? 

Problematická; v rámci zpracování tématu předložené práce autorka využívala postupy kvalitativní 

(tematické) analýzy. Způsob prezentace výsledků je však selektivní a tautologický, neboť témata 

uváděná v části čtvrté, věnované empirickým zjištěním, víceméně kopírují otázky kladené dle předem 

připraveného scénáře při hloubkových rozhovorech. Zásadní problém je v návrhu výzkumného 

designu, neboť chybí empiricky podložené informace o heteronormativní majoritě. Komparativně 

formulovanému cíli práce (porovnat odlišnosti života asexuálních lidí od heteronormativní majority) 

neodpovídá způsob výběru participantů, který se zaměřuje pouze na asexuály; dokonce ani ve scénáři 

nejsou uváděny otázky na srovnání asexuálů a ostatních. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

Adekvátní; práce neobsahuje nepodložená tvrzení, jednotlivá zjištění se opírají o sdělení z rozhovorů  

a jsou doložena příslušnými citacemi. Teoretická část práce představuje koncept asexuality a poukazuje 

na některé přístupy k jejímu zkoumání. Chybí však evidence dokládající propojení teoretické a praktické 

části práce: jednak není patrná motivace k jednotlivým otázkám ve scénáři, a dále chybí souhrn poznatků 

relevantních pro návrh výzkumného designu. 
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5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

Ano; autorka zřetelně oddělovala svá vlastní hodnocení a interpretace od zjištění přímo vyplývajících 

z provedených rozhovorů. Podobně korektním způsobem pracovala také s literaturou a s prameny, kdy 

je z formulace textu patrné, které myšlenky jsou vlastní, a které jsou převzaté. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí? 

Adekvátní; autorka aplikovala citační pravidla korektně, samotné formulace jsou srozumitelné, bez 

zásadních chyb. Chybí transkripty provedených rozhovorů – v příloze je doložen pouze scénář. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

Pozitivně hodnoceným prvkem práce je stručná a přehledná charakteristika participantů (viz str. 22–23). 

Nedostatkem práce je chybějící reflexe výzkumné etiky (což je vážný nedostatek zejména s ohledem 

k senzitivitě tématu a způsobu rekrutace). 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

a) Objasněte, v čem a proč se liší životy asexuálů od heteronormativní majority? 

b) Pokuste se reformulovat cíl práce tak, aby lépe odrážel její reálný obsah. 

c) Čím konkrétně provedený výzkum přispívá k pochopení specifik života asexuálů? 

 

 

Celkové hodnocení práce: D – E (dle výsledku obhajoby) 

 

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA 
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