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V překládané bakalářské práci si autorka dala za úkol prozkoumat otázku aktuální a 

zajímavou i z hlediska rozvoje sociologie partnerství. Na práci bych kromě dobré volby 

tématu kladně ohodnotil i čtivost a gramatickou a stylistickou správnost. Práce má logickou 

strukturu a obsah jednotlivých částí odpovídá jejich názvu. Co ovšem plně nekoresponduje, 

je název práce s jejím obsahem, neboť autorka se zabývá, dle mého názoru bez 

dostatečného zdůvodnění, množstvím dalších aspektů „psychologie homosexuála“. To je 

možná spojeno se stále ještě příliš obecně a tudíž i nejednoznačně vymezeným výzkumným 

cílem autorky (Co je přesně výzkumným cílem? Není stanoven příliš obecně? V jakých 

odborných poznatcích je tento cíl práce zakotven?) a následnou tematickou roztříštěností 

celé práce – např. v rozhovorech zastupuje téma práce průměrně odhadem asi pětinu celého 

rozhovoru.  

Autorka sebrala poměrně bohatý materiál, bohužel v některých částech rozhovorů nešla dál 

a zejména u otázky výběru partnera plně nevytěžila informační potenciál jejích informátorů. 

Autorka má podle mého názoru dobrý potenciál kvalitativní práce s texty, ten ale zůstává 

nenaplněn díky absenci explicitně vymezené metodologie přístupu k analýze získaného 

materiálu a zřejmě i nepochopení podstaty kvalitativního přístupu. Uvítal bych, pokud by 

autorka práce odpověděla na otázku, v čem spočívá podstata provedeného kvalitativního 

výzkumu, resp. v čem je její práce výzkumem a v čem výzkumem kvalitativním? Podle mého 

čtení je autorčina práce s texty až příliš „kvantitativní“ – např. pokud autorka mluví o 

reprezentativitě jejího dotazování (s. 19) či se při interpretaci většiny odpovědí primárně 

zabývá četnostmi odpovědí, či na základě dvou podobných odpovědí dovodí, že „určitým 

vodítkem“ při vzájemném rozpoznávání homosexuálů „mohou být boty, které jedinci nosí.“ 

O tom, že autorka možná plně nepochopila podstatu kvalitativního přístupu hovoří i 

závěrečné shrnutí, v němž říká, že „jsem si vědomá, že se jedná o kvalitativní výzkum a můj 

výzkumný vzorek homosexuální populace je složen pouze z deseti respondentů, není tedy 

zcela relevantní zobecnit a vztáhnout tyto závěry na celou homosexuální populaci (...)“ (s. 

38). Kolik respondentů by musel autorčin kvalitativní výzkum mít, aby byly jeho závěry 

zobecnitelné na celou populaci? 

Co se týče teoretické části práce, autorka čerpala do značné míry pouze z přehledových a 

úvodních publikací, uvítal bych proto větší zakotvenost v dostupných zdrojích, byť i jen 

českých. Autorka např. úplně opomenula české absolventské práce již napsané k tomuto 

tématu, nebo se tématu úzce dotýkající, dále opomenula česky dostupné Foucaultovy teze 

k tématu, úplně také opomenula zřejmě nejvýznamnější texty k tématu sňatkového a 

partnerského trhu z pera Tomáše Katrňáka. Téma také mohla konzultovat s PhDr. Tomášem 

Kobesem, PhD., který se tématu také věnoval ze sociologické perspektivy, či s pražskými 



psychology zabývajícími se otázkou partnerství a navazování vztahů (např. Kateřina Klapilová 

z FHS UK). Ponecháme-li stranou opomenutou literaturu, zajímalo by mě, zda by autorka 

nyní na základě svých zkušeností zpracovala teoretickou část práce jinak a případně jak. 

V empirické části podle mého názoru autorka dostatečně nezohlednila poměrně úzký 

sociodemografický profil vybraných informátorů: jedná se pouze výzkum mladých mužů, 

navíc díky použité technice zřejmě z podobného prostředí, z Prahy a až na výjimku z jedné 

sociální vrstvy. A tak, i když autorka tvrdí, že „výzkumný vzorek nebyl omezen věkem, 

vzděláním, ani pracovním statusem“ (s. 19), najdeme ve vzorku vysokoškolské studenty, 

moderátora v rádiu, výzkumného pracovníka a office manažera ve věkovém rozmezí 20-28 

let.  Jak tento úzký profil mohl ovlivnit zjištění a závěry práce? Autorka tuto možnost pouze 

zmiňuje na s. 20, ale dále nepromýšlí, mohla by ji proto rozvést u obhajoby práce. Na škodu 

také je, že jistě mohla tuto skutečnost více upřednostnit v rozhovorech, a to především 

pokud byla problémem dosažitelnost homosexuálů jiného věku a z jiných sociálních 

prostředí. 

Dílčími problémy je několik nedostatků týkajících se odkazování, a to na internetové zdroje a 

na německou publikaci - odkazy použité v textu pak nejsou dohledatelné dle seznamu 

použité literatury. Místy také autorka bohužel nerozlišuje mezi obecně platnou deklarací a 

svým subjektivním názorem, což je na škodu – např: „(...) heterosexuální společnost, 

především pod mediálním vlivem, tuto koncepci přijala a takto vyobrazeného homosexuála 

vnímá jako normu“ (s. 21). Není toto tvrzení v rozporu s autorkou dobře doloženým 

zlepšováním postojů české populace k otázce homosexuality a registrovaného partnerství? 

Dvěma zásadními zdroji problémů práce je tedy dle mého názoru nedostatečná 

sebedisciplína při držení se zvoleného tématu, následné rozmělnění pozornosti do více 

sociálních aspektů homosexuality, a s tím spojená menší teoretická a metodologická 

připravenost autorky ke zpracování tématu. Na základě představených skutečností proto 

navrhuji ohodnotit předloženou práci jako dobrou. Pokud by diplomantka nedostatečně 

zodpověděla výše uvedené otázky, doporučuji komisi i možnost zvážit vrácení práce 

k přepracování. 
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