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Předložená práce se zabývá homosexualitou v Indii, tématem velmi 

kontroverzním, diskutovaným a tabuizovaným. Jejím cílem je informovat čtenáře o 
tomto jevu, který byl ještě v nedávné době kriminálním činem. Jak uvádí autorka 
v úvodu, impulzem k napsání této bakalářské práce bylo přiblížení obrazu mužské 
části společnosti. Vzhledem k nedostatku dostupných zdrojů a k nemožnosti provést 
výzkum v této oblasti, musela téma pozměnit. Výsledkem je ucelený, převážně 
sociologický přehled o tomto jevu, na který pohlíží z různých hledisek.  

 
Práce je rozdělena do dvou velkých celků. V první kapitole se studentka 

pokouší definovat, co to je homosexualita. Nabízí několik variant definice z různých 
pohledů. Dále se na tomto místě věnuje dějinám homosexuality v Indii, přičemž 
odkazuje nejen na literaturu, ale také například na sochařství. Součástí textu je i 
překlad poezie. Na těchto příkladech se snaží autorka ukázat, že homosexualita byla 
vždy součástí indické společnosti a že v minulosti nepodléhala předsudkům. Uvádí, 
že ke změně vnímání homosexuality došlo hlavně vlivem britské administrativy. 
V druhé polovině této kapitoly představuje významné indické organizace a spolky, 
jejichž činnost se dotýká komunity homosexuálů. V příloze jsou pak uvedeni 
nejvýznamnější aktivisté v této oblasti. 

Druhá kapitola je věnována konkrétním aspektům homosexuality jako je 
zdraví, rodina, manželství, sebevraždy a další. Jednotlivým podkapitolám je 
věnována stručná charakteristika, text je vždy doplněn příkladem z praxe. Zde je 
nutno podotknout, že autorka vychází vždy ze sekundárních zdrojů, které jsou navíc 
v našich podmínkách velmi těžko dostupné. Autorka byla z technických důvodů velmi 
tlačena časem a tak nezbyl prostor na cestování za literaturou do jiných zemí. Jak je 
evidentní z této části práce, ve výše uvedených tématech nacházíme prostor pro 
další zkoumání nejen sekundárních pramenů, ale také možná pro terénní výzkum.   



 
Studentka zpracovala zajímavé téma, které se v Indii stále více diskutuje. 

S použitím omezeného množství sekundárních zdrojů podává všeobecný přehled 
problematiky. Práce po obsahové a formální stránce odpovídá kritériím bakalářské 
práce. Cíl, jež si studentka v úvodu práce vytýčila, byl splněn. Petra Beranová 
prokazuje schopnost stručně a přehledně zpracovat téma. 

 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 
 
V Praze dne 21. června 2011 
 
Ing. Mgr. Soňa Bendíková 


