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Petra Beranová si pro svou práci vybrala zajímavé téma, které se v poslední době těší 

stále větší pozornosti v celosvětovém měřítku. V oblasti jihovýchodní Asie je však 

výzkum tohoto jevu ztížen několika faktory. V prvé řadě je to značně konzervativní 

společnost, ve které hraje velkou roli náboženství, ať už je to hinduismus nebo islám. 

Díky tomu je také množství materiálu, ze kterých je možno čerpat, značně omezeno. 

Výrazným průlomem byla v tomto směru legalizace homosexuality v Indii v roce 2009, 

od té doby však ještě neuplynul dostatečný čas na to, aby se o tomto výrazném aspektu 

lidského soužití objevilo více odborných článků či studií. Samotný akt legalizace však 

vyvolal bouřlivou diskuzi a doslova naplnil titulní strany mnoha deníků i internetových 

portálů. Je poněkud zarážející, že Petra Beranová přešla tuto výzamnou skutečnost bez 

větších komentářů a z materiálu jsoucím k dispozici čerpala jen minimálně.  

Po krátkém historickém úvodu autorka představuje základní terminologii a 

dokládá existenci homosexuality jako běžnou součást nejen indické společnosti, ale také 

indického umění. Předpokládá, že negativní vnímání homosexuálních vztahů v Indii je do 

značné míry podmíněno koloniálním obdobím, tedy velkým vlivem puritánské Anglie 

(str. 7-8.). V závěru první části pak ještě představuje některé významné organizace a 

hnutí podporující práva těchto menšin. 

V druhé části práce si autorka více všímá současné společnosti a jejího vztahu k, a 

hlavně projevů homosexuality, v ní. Vedle projevů homosexuality v současném filmu a 

televizi rozebírá například jak je vztah ke stejnému pohlaví řešen v rámci tradiční rodiny, 

pohled na homosexualitu z náboženského hlediska či problém legálního sňatku osob 

stejného pohlaví. 



Práce tak přináší mnoho zajímavých informací, které zatím nebyly v česky psané 

literatuře publikovány (kromě několika drobných zmínek vyšel pokud vím pouze jeden 

krátký článek). Omezené množství zdrojů se však lehce odrazilo na struktuře práce (velká 

část informací pochází ze dvou knih Ruth Vanity; na druhou stranu, jak jsem již uvedl 

výše, autorka ignorovala rozsáhlou diskuzi týkající se legalizace homosexuality v Indii 

v roce 2009). Přestože práce přináší všechny základní informace, práce působí poněkud 

nevyváženě – například překlad a rozbor urdské poezie zabírá devět stran, zatímco 

mnohým současnějším a z hlediska práce důležitějším tématům byla věnována pouze 

jedna nebo dvě strany (např. kapitoly 2.5 a 2.6).  

V práci se také objevují některé formální nedostatky. Například citujeme-li článek 

ze sborníku, je vhodné úvest konkrétního autora a název daného článku, ne pouze jméno 

editora (zde mám na mysli knihu Queering India, jež je sborníkem a z níž autorka čerpá: 

článek Scotta Kugleho (str. 12,18,19); článek Shohini Ghosh (str. 24, 28); článek Kathryn 

Hansen (str. 30). Mimochodem, vyšla tato kniha opravdu v roce 2001? Já jsem dohledal 

údaj 2002. V seznamu literatury je pak vhodné za jméno autora napsat zkratku (ed.), aby 

čténář poznal, že se jedná o sborník a ne monografii.  

Kastovní název thévár (str. 31) je vhodnější přepisovat do češtiny bez vloženého -

h- (anglický úzus) a s krátkým -a- tedy jako tévar. 

Přes uvedené nedostatky je třeba ocenit, že se Petra Beranová nebála tohoto 

choulostivého tématu a práci doporučuji k obhajobě. 

 

Navrhované hodnocení: velmi dobře. 
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