Ústav jižní a centrální Asie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Posudek bakalářské diplomové práce
Posudek vedoucího práce
Autor práce:
Název práce:
Vedoucí práce:

Pavla Kašpárková
Transgenderová komunita Waria: současný vývoj a stigmatizace v indonéské společnosti
Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Hodnotící kritéria:

Známka:

Formální náležitosti práce
Práce splňuje veškeré formální náležitosti bakalářské diplomové práce.
Téma, stanovení cílů práce a jejich dosažení

velmi dobře

Autorka si za cíl práce zvolila popis současného postavení Waria v indonéské společnosti a stigmatizaci těchto
skupin či jednotlivců. Současně je v abstraktu uvedeno, že se bude zabývat důležitými aspekty pro vývoj Waria
komunity v postmoderní době. Můžeme konstatovat, že většiny cílů práce bylo dosaženo.
Struktura, metodologie, argumentace a interpretace

dobře

Práce je logicky strukturována a také v oblasti metodologie není moc co vytknout.
Oblast argumentace a interpretace je bohužel slabší částí práce a to především z důvodu velkého množství
gramatických i obsahových chyb. jedna z mnoha, na s.40, cituji: „Ty trestají stejnopohlavní sexuální styk a zinu,
za kterou lze uložit až sto ran bičem“. To je zajímavá informace, avšak chybí její druhá část a to, zda se
k takovým trestům ve skutečnosti opravdu přistupuje nebo jsou spíše odstrašujícím fenoménem.
Text budí dojem, že po velmi nadějném uvedení do problematiky v každé kapitole nebo podkapitole nastává
fáze obsahové roztříštěnosti, ve které se čtenář chvílemi opravdu velmi težko orientuje. A je to škoda.
Jazyk, stylistika

dobře

Jazyk a stylistika jsou nějvětšími úskalími této práce a to do té míry, že znehodnocují její velmi dobrou obsahovou
stránku. Gramatika není největší kamarádkou autorky a velmi často se dokonce stává, že vůbec netušíme, co
autorka chtěla říci, příp. je ztracen obsahový význam celé věty. Do budoucna navrhuji věnovat otázkám syntaxe a
gramatické správnosti o mnoho větší úsilí, než tomu bylo u této bakalářské práce.
Odborná literatura, bibliografický aparát

výborně

Použité množství literatury je pro bakalářskou práci tohoto zaměření zcela dostatečné.
Navrhované celkové hodnocení

dobře

Práci doporučuji k obhajobě.
Témata pro obhajobu a doplňující otázky:
1) Na základě Vašich poznatků, co je podle Vás největším vnějším/vnitřním problémem Waria v současnosti?
2) Popište hlavní informační zdroje využité v práci.
3) Myslíte si, že se nějakým způsobem liší Waria od podobných skupin v jiných částech světa? Vysvětlete.
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