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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent 

Autor/ka práce: Klára Nováková  

Název práce: Jak Češi vnímají homosexuální partnerství 

 

Vedoucí práce: Klaudia Teichmanová 

Oponent/tka: Jan Kozubík 

Navržené hodnocení: E 

 

 

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? 

 

V práci prakticky úplně chybí úvod. Autorka představuje pouze strukturu práce, nijak čtenáře 

neuvádí do tématu, nepředstavuje teoretickou ani sociální relevanci jejího výzkumu, její motivaci a 

zejména ani výzkumný problém. O cílech práce se poprvé dozvídáme až na straně 17! Čtenář tak 

první část textu vůbec netuší, čímž se bude autorka v práci zabývat, a proč zvolila teoretickou 

literaturu, kterou používá. Jedná se o zásadní nedostatek práce.  

 

Dále mám výhrady k teoretické části práci. Působí nestrukturovaně, není úplně zřejmé, proč její 

kapitoly autorka uspořádala tak, jak učinila. A to nejen s ohledem na absenci úvodu, kde by toto 

vysvětlila, ale také proto, že kapitoly netvoří konzistentní celek. Vyskytují se v ní části, které mají 

ne zcela jasnou přidanou hodnotu, neboť s nimi autorka nijak dále nepracuje, např. představování 

přístupů k genderu v kapitole 1 nebo kapitola 1.1.1 o léčbě homosexuality. Autorka v této části také 

představuje zakotvenou teorii, což patří do části metodologické.  

 

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

 

Autorka pracovala s dostatečným množstvím literatury, ale jak uvádím výše, často není jasné, proč 

s daným typem literatury pracovala, případně se některé časti zdají nadbytečné.  

 

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

analýzy?  

 

Metodologická část je zpracována poměrně dobře, autorka představuje svůj výzkumný vzorek a 

metodu analýzy.  

 

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

 

Samotná analýza je v některých místech zpracována kvalitně, jindy je přesvědčivá méně. 

Nerozumím například přínosu kapitoly 3.1.2.1 Muž v práci, ve které se autorka táže, zdali by 
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respondent byl ochoten zůstat déle v práci. Domnívám se, že tato otázka nepomohla zodpovědět 

otázku jaký vliv má práce na mužský sebeobraz. Pro autorčin závěr, že pro respondentův sebeobraz 

je esenciální, aby měl práci a byl v ní úspěšný, jsem nenašel v textu oporu. 

  

Autorka dochází k poměrně k zajímavým zjištěním, která však v závěru mohla více propojit a 

diskutovat. Její otázka na důvody postojů respondentů k homosexuálům je tak zodpovězena pouze 

částečně. Na jedné straně kvalitně diskutuje ideál „muže živitele“ a roli maskulinních skupin, mohla 

však prozkoumat také to, proč respondenti tento ideál muže zaujímají, z čeho to vychází, dále více 

diskutovat změnu předchozího kladného postoje respondenta k určitému muži na negativní po 

zjištění, že je homosexuál, případně také vliv ojedinělých zkušeností s homosexuálními muži, které 

se stávají celkovým postojem respondenta. V závěru také absentuje hlubší propojení s teoretickou 

literaturou. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano 

 

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

 

Nízkou úroveň textu a obrovský počet chyb a překlepů vnímám jako další zásadní nedostatek práce. 

Jakoby si autorka práci po sobě ani nepřečetla, případně ji psala ve velkém shonu. Prakticky na 

každé straně se vyskytují problematické části, ať už chyby v interpunkci, gramatické chyby (str. 4 

„býlími muži“), překlepy (str. 11 „slinutím ideálů feminity a maskulinity“, „19 a 20. slotí“, str. 29 

„muž terý dpdokáže pomyslně usexuálně uspokojit…“), malá písmena na začátku věty, či 

nadbytečná nebo opakující se slova. 

 

Někdy dokonce chyba změní celý význam věty, např. na straně 6 autorka píše, že „Veškeré výše 

zmíněné metody procovaly s předpokladem, že homosexualita není získaná nebo naučená.“. 

Předchozí část textu však ukazuje, že autorka hovoří o metodách, které se domnívají, že 

homosexualita JE získaná a naučená. 

 

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

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Dominantním tématem práce je onen ideál „muže živitele“. Dokázala by autorka na základě jejich 

rozhovorů říci, z čeho tento ideál vychází, a proč byl natolik dominantní a přijímám jako 

samozřejmý?  

 

Celkové hodnocení práce:  

 

Musím konstatovat, že text v některých ohledech prakticky nesplňuje standardy kladené na 

bakalářské práce. Prakticky absentuje úvod, až do strany 17 tak není zřejmé, čím se bude autorka 

zabývat a proč hodlá využít literaturu, kterou prezentuje. Samotná teoretická část je problematická, 

není dobře strukturována a vyskytují se v ní nadbytečné části. Formální stránka textu je velmi 

špatná, někdy to působí až dojmem, že autorka neodevzdala závěrečnou verzi práce. V závěru práce 

měla autorka svá zjištění více diskutovat a propojit s teoretickou částí její práce. 

 

Na druhou stranu si autorka zvolila zajímavé téma a jistě strávila nemalé množství práce 
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prováděním a zpracováním rozhovorů. Její analýza je až na některá místa zpracována poměrně 

dobře.  

 

Celkově tak navrhuji hodnocení E (dostatečně), neboť s ohledem na výše řečené se domnívám, že 

práce celkově splňuje pouze minimální požadavky.  

 

 

 

Datum: 15. 8. 2019        Podpis: Jan Kozubík 
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