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I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

X   

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. X   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

 X  

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

X   

Komentář: Autorka pojala své téma velmi ambiciózně: důraz měl být zjevně kladen na 
vnímání homosexuality nejen v českém prostředí, ale také v evropském kontextu. Textová 
analýza je doplněna kvalitativní sondou, která byla realizována pomocí polostrukturovaného 
rozhovoru. Vymezenému cíli i metodě odpovídá struktura práce.  
 
 
II. Obsahová kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. X   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. X   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.  X  

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

 X  

Komentář: Z obsahového hlediska se jedná o velmi dobrou práci. Autorka se jednoznačně 
v problematice orientuje. Části, ve kterých autorka pracuje s odbornou literaturou, jsou 
příkladně zpracovány. Autorka navíc prokázala nejen tuto schopnost pracovat s odbornou 
literaturou, ale také je zjevně schopná připravit, zrealizovat, zdokumentovat a vyhodnotit 
výzkumné šetření. Text závěru možná trochu zbytečně opakuje jednotlivé poznatky 
z předchozích kapitol až příliš věrně; autorka se nepustila do textově odlišných či 
odvážnějších formulací. 
 
 
III. Jazyková kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X   
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2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. X   

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

X   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

X   

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

X   

Komentář: Práce je psána velmi kultivovaným jazykem. Odkazy, citace atd. jsou v pořádku. Je 
vidět, že bylo zpracováno rozsáhlé množství zdrojů.  
 
 
IV. Otázky k obhajobě 
 
Autorka by se v rámci své obhajoby mohl zaměřit na tyto problémové okruhy: 
 

1. Jakým způsobem by bylo možné využít tuto práci v pedagogické praxi? 
2. Jakým způsobem autorka vnímá tendence objevující se v posledních letech v části 

politického spektra, které očerňování homosexuality (a obecně jinakosti) využívají 
jako nástroj pro získání popularity? Nesvědčí tyto změny o zhoršujícím se míře 
tolerance, a to přinejmenším u části společnosti? 

 
 
Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 
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