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Z možností analýzy „norem chování“ prostřednictvím výsledků velkých kvantitiavních 
reprezentativních sociologických šetření si Tereza Zikánová vybrala téma homosexuality. 
Toto téma není příliš často v rámci analýz výsledků těchto výzkumů zpracováváno, protože se 
samo zařazení homosexuality do baterie „přestupků“, či dokonce „deviací“ považuje za 
problematické. Nicméně možná proto jde o tématiku, kterou lze chápat nejen jako problém 
sám o sobě, ale i jako obecnější indikátor míry tolerance vůči přestupkům ve společnosti 
vůbec. Navíc, jak ostatně ukazuje i práce Terezy Zikánové, jde stále o téma, které je ve 
společnosti „zaneseno“ řadou předsudků, nedorozumění, neporozumění i neochoty přijímat 
otevřeně možnosti odlišností vůbec.

Práce se dělí v podstatě do dvou částí. V první, pracující s literaturou na dané téma, je 
poměrně přehledně a uspořádáně prezentována problematika homosexuality a jejího chápání. 
Jde o text, který má určité teoretické rysy, ale spíše jde o objasnění dané problematiky 
v obecnější podobě a širších souvislostech tak, aby byl analyzovaný problém chápán 
dostatečně plasticky. V tomto směru může dobře sloužit jako východisko pro empirickou část. 
V první části je také stručné vymezení norem. Vůči podanému vymezení je možné namítnout, 
že není vzata v úvahu váha a význam norem jako zdroje porozumění a zdroje soudržnosti ve 
společnosti. V těchto souvislostech by asi tvrzení autorky (str. 25), že normy jsou vlastně jen 
subjektivní kategorie, neobstálo.

Ve zpracování empirické části prokázala autorka jednak zvládnutí řemesla (práce s SPSS je 
zvládnutá a poučená), dále zvládnutí tématu v rámci možností empirických výzkumů (postup 
od faktorové analýzy k párovým vztahům odpovídá položení výzkumných otázek a hypotéz) a 
konečně i zvládnutí interpretací. Jde o práci, která by v tomto směru obstála i na 
specializovaném studiu sociologie.

Drobné připomínky se nabízejí ovšem také. Např.:
- Na str. 9 autorka připomíná slavnou Kinseyho zprávu a uvádí ji jako doklad zkoumání 
homosexuality v naší společnosti. Je skutečně společnost v USA (k níž se zpráva vztahuje) 
společnost „naše“?
- Problém norem jako „subjektivní kategorie“ jsem už připomenul. Jak za těchto okolností 
chápat problematiku vnitřní diferenciace norem, např. ve vztahu k normám právním?
- Škoda, že hypotézy autorka nedala víc do vztahu k předchozímu textu: 6. kapitola uvádí 
obecné poznatky o souvislostech a vlivech, které mohly být chápány přímo jako zdroje tvorby 
hypotéz, spolu s podobou indikací v analyzovaných šetřeních.

Obecné otázky jsou nasnadě – právě ptoto, že je analýza velmi solidní. 
Především by stálo za to blíže objasnit vztah obou užitých základních indikací („sousedství“ a 
„přestupků“). Co která z nich především zachycuje a v čem se odlišují obsahově? Nejde totiž 
jen o projev míry neměnnosti hodnot a postojů.



Také bych rád, aby autorka během výkladu popsala vztah mezi obecným trendem ve vývoji 
„závislých proměnnných“ obecně a indikací týkajících se homosexuality. Čili vlastně: do jaké 
míry jde o projevy obecných posunů v míře ne/přijatelnosti přestupků ve společnosti České 
republiky vůbec a do jaké míry jde o procesy specifické pro sledované téma? Odpověď jistě 
přispěje k přiblížení obecnějšího problému, totiž podoby změny v míře tolerance vůči 
odlišnostem obecně a vůči některým zvláště po roce 1990.

Tereza Zikánová pracovala většinou samostatně. Postupy práce s daty si ověřila v seminárních 
pracích v mém sociologickém semináři. Absolvovala v něm dvě kola a mám dojem, že ji 
problematika zaujala. Je to i na práci znát! Je zpracovaná se znalostí, přehledem i řemeslnou 
dovedností.
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