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Bakalářská práce Kláry Bártové si stanovila za cíl „popsat fenomén homosexuality 
z kulturního hlediska“ (s. 5). Tohoto cíle chtěla dále dosáhnout komparací „různých 
odlišností“ spojených s tímto jevem. Už z vytčeného cíle je zřejmé, že ani cíl a ani cesta 
k němu nebudou snadné. Pokud je homosexualita, jak uvádí autorka v úvodu práce, silně 
společensky regulovaná, pak nemůže být objektem zájmu ona sama, ale právě procesy 
regulace, které jí dávají obsah. Komparativní metoda by byla bezesporu tím 
nejvhodnějším metodologickým postup k uchopení těchto procesů. Autorka si ovšem 
stanoví za cíl porovnat „odlišnosti“, tj. kulturní artefakty vyjmuté z komplexních vztahů. 
 
Nedostatečně stanovené cíle práce a metodologie se projevují na značně nevyváženém a 
logicky nesourodém textu bakalářské práce. V ní je značný prostor věnován spíše 
medicínskému pohledu na homosexualitu (Kapitola 2). Ačkoli autorka správně poukazuje 
na nutnost posuzovat kulturní jevy v jim vlastních kontextech, neuplatňuje tento postup na 
západní převážně medicínské chápání homosexuality a z obrazu homosexuality v západní 
kultuře vypadává celá oblast geneder studies a dalších přístupů ke zkoumání západních 
ontologií sexuality. Prostor pro takové analýzy měla zejména v Kapitole 3, jež se zabývá 
„Sexuální kulturou a homosexualitou“.  Zde se objevuje, že „sexuální kultury obsahují 
velké množství lidských představ a pocitů, které podporují systémy moci a společenského 
postavení“ (s. 24), nicméně tato teze není analyticky využita v pohledu právě na západní 
poznání, zejména medicínské, které, jak důsledně prokázal Michel Foucault v Dějinách 
sexuality (tato naprosto stěžejní práce se vůbec neobjevuje v použité literatuře), hrálo ve 
formulování a zavádění sexuální morálky důležitou roli.  
 
Na zbývajících stránkách textu se autorka postupně zabývá vybranými projevy sexu mužů 
s muži v různých oblastech. Z vytčené terminologie by popisovanému jevu nejlépe 
odpovídal termín androfíl, který se ovšem autorka rozhodne nepoužívat, aniž by 
jednoznačně vysvětlila proč. Klíč k výběru příkladů se v textu vůbec nenachází, a tak 
působí jako soubor kuriozit, které jsou navíc redukovány na minimum. Rozlišení oblastí 
původu sexuálních praktik na přírodní národy, rozvojové země apod. je analyticky 
nesourodé a navíc vůbec neodpovídá oblasti bádání, v níž by se text měl pohybovat: tzn. 
na poli kulturních areálů, nikoli na geopolitickém nebo evolucionistickém schématu.  
 
Ačkoli se autorce podařilo nashromáždit některé etnografické prameny k tématu, zdá se 
mi tento soubor příliš úzký. I závěr práce je proto rozpačitý: autorka konstatuje, že v řadě 
kultur není pojetí homosexuality, tak jak jej znám na západě (na kterém západě?), 
přítomné, a proto je třeba chápat chování, které je velmi odlišné od toho, které na západě 
s homosexualitou spojujeme, v kontextu daných kultur. Práci proto hodnotím pouze jako 
dobrou. 
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