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Autorka předkládá bc. práci pojednávající o změně postojů na homosexuální chování v rámci 
tří období, v nichž proběhl průzkum EVS (1991, 1999, 2008). Tento, mnou zformulovaný cíl 
považuji za v zásadě přínosný a zrealizovatelný v rámci bakalářské práce, ovšem za 
nekorespondující s názvem práce. V celé práci totiž není vyjasněno, jaký je právě vztah mezi 
postojem, normou a deviací. Autorka navíc v empirické části analyzuje ještě zcela jiné 
hypotézy, jež s názvem práce souvisí jen při velké představivosti čtenáře (o tom níže). Práce 
je poměrně logicky strukturovaná podle stávajících norem, obsahuje teoretickou i empirickou 
část, v níž autorka provádí řadu statistických analýz. Bez příloh je její rozsah 72 stran a je v ní 
citováno 36 zdrojů (převážně českých monografií, řada z nich je značně zastaralých a ne 
všechny považuji za dobré zdroje odborných poznatků). V práci se nevyskytuje příliš mnoho 
překlepů, úprava je dotažená, v textu se vyskytuje obrovské množství tabulek a grafů. To vše 
svědčí o tom, že studentka pojala psaní práce velmi svědomitě a vložila do ní značné úsilí, což 
oceňuji. 

Jak proti obsahu teoretické práce, tak proti provedení analýz a prezentaci výsledků mám však 
poměrně mnoho zásadních výhrad. 

a) Teoretická část: 

Již v úvodu autorka používá k odůvodnění svého projektu formulaci, již tak často slýchám od 
studentů – doposud jsem nenarazila na výzkum, který by danou problematiku zkoumal 
stejným způsobem, jako to budu dělat já. S tvrzením, že na dané téma neexistuje žádná 
literatura, se setkávám skutečně velmi často. Ovšem po několikaminutovém vyhledávání 
v odborných vyhledávačích většinou narazím na to, že je to přesně naopak -  prací o daném 
tématu a velmi úzce souvisejících jevech většinou existuje tolik, že jsme se studentem nuceni 
téma zužovat či úplně změnit. Stejně tak je tomu i v tomto případě. Zadáme-li ve vyhledávači 
google scholar např. heslo „attitudes towards homosexuality“ objeví se přes 81 000 nálezů, 
z nichž řada z nich je skutečně velmi relevantních přímo ke konkrétním problému (zde 
několik ukázek z první stránky vyhledávání pro příklad: America's liberalization in attitudes toward 

homosexuality, 1973 to 1998, J Loftus - American Sociological Review, 2001;  Societal reaction and homosexuality: Culture, 
acculturation, life events, and social supports as mediators of response to homonegative attitudes, MW Ross, 1996; 
Heterosexuals' attitudes toward lesbians and gay men: Correlates and gender differences, GM Herek, Journal of Sex 
Research, 1988; Some correlates of attitudes toward homosexuality, J Dunbar, M Brown, DM Amoroso - The Journal of 

Social …). Kdyby se tedy autorka v rámci teoretické části práce raději držela toho, že bude 
popisovat sociologické fenomény (předpokládám totiž, že práce má vycházet ze 
sociologického pozadí, ač to v práci zmíněno přímo není a některé zdroje jsou spíše 
psychologické), které stojí na pozadí utváření společenských norem k homosexualitě či změn 
postojů k ní (aktuálně 4 strany z teoretického úvodu), bylo by to vhodnější než stávající 
přístup. Autorka totiž rozdělila teoretickou část na obecné „povídání o homosexualitě“ – 
v němž se opírá o zastaralé české zdroje z oblasti psychologie a na část, kdy se pokouší 
definovat normalitu, v níž rovněž četnost a aktualita zdrojů zcela neodpovídá tomu, že podle 
názvu práce by vhled do problematiky toho co je to „norma“ a „deviace“ měl být základním 



předpokladem pro položení jakékoliv otázky. Co se části o homosexualitě týče, autorka uvádí 
velmi zjednodušený a obecný popis zhruba všeho co nás může napadnout k tématu 
homosexualita – takový (ovšem v novějších monografiích již podstatně aktualizovanější) 
přehled najdeme v každé učebnici sexuální psychologie. To, že je její popis reduktivní, jí 
nevyčítám, nemůže o tak detailně prozkoumaném a stále velmi výzkumně populárním tématu 
vědět vše, ale domnívám se, že se do toho buď neměla vůbec pouštět, anebo alespoň vypsat 
zkrácený úvod z lepších zdrojů – např. souhrnné recentní práce kolegyně J. Valentové 
poskytují myslím vyčerpávající přehled o dané problematice (dokonce jsou v češtině a na 
fakultě jistě k dispozici). Autorka naopak velmi málo zdůrazňuje sociální (např. vliv postojů 
rodiny a přátel k homosexualitě), psychologické (např. otevřenost zkušenosti) a biologické 
fenomény (např. averzeivní fyziologická reakce při pohledu na homosexuální styk mužů, 
která byla opakovaně prokázána u mužů heterosexuálních), které hrají ve vytváření postojů 
k homosexualitě zásadní roli. Z tohoto důvodu není v začátku empirické části čtenář vůbec 
připraven na hypotézy, které si autorka stanovuje – většinu z nich nemá autorka nijak 
empiricky podloženu (např. H7, H9, H10, H11) a jejich formulace pak vypadá pouze jako 
chvilkový nápad při práci s daty, které měla autorka zrovna k dispozici (zkorelovala vše, co jí 
subjektivně přišlo, že by mohlo s postojem k homosexualitě nějak vzdáleně souviset). Co se 
týče vymezení normality, musím podotknout, že vzhledem k tomu, že ze svého odborného 
pohledu se trochu orientuji v rozsáhlé diskuzi, která se po celá desetiletí vede kolem 
problematiky různých sexuálních deviací, poruch identity či odlišné orientace, zejména kvůli 
problematice vymezení duševního zdraví/nemoci těchto jedinců, shledávám autorčino 
vymezení za nedostatečné a v podstatě nicneříkající. Jestliže se autorka chce vyjadřovat 
k normalitě, musí si tento pojem smysluplně a řádně definovat a poté se své definice držet a 
používat ji k argumentaci a uchopení celé problematiky – to se zde neděje (např. chybí 
rozdělení na normu biologickou/statistickou/kulturní/subjektivní/evoluční/právní aj – viz. 
Weiss, P.: Sexuální deviace - klasifikace, diagnostika a terapie. Praha, Portál 2002). 

Ve zkratce - po přečtení teoretického úvodu jsem neměla pocit, že by mi autorka dodala 
dostatečné informace pro legitimizaci zvoleného tématu a jeho přínosnosti (a to neříkám, že 
by nemohlo být obhájeno, vzhledem k datům, jež měla autorka k dispozici. Otázka: V čem je 
např. výzkum autorky přínosnější než opakovaný výzkum Weisse a Zvěřiny zaměřený přímo 
na sexuální chování v ČR?). 

 

b) Empirická část 

Obecně je můj pocit z této části poněkud smíšený. Velmi oceňuji, že se autorka nezalekla 
statistických analýz a samostatně se pokoušela testovat tolik hypotéz (viz výtka výše). Ovšem 
obecně celá tato část působí jako nekonečný, nepřehledně strukturovaný shluk nedostatečně 
vysvětlených analýz, prošpikovaných obrovským množstvím tabulek a grafů. Jakoby autorka 
spoléhala na to, že kvantita analýz vzbudí dojem odbornosti práce a že si čtenář, oslněn 
množstvím tabulek řekne, že autorka skutečně udělala hodně práce a že jistě ví, co dělá. Za 
sebe musím prohlásit, že od autora odborné práce čekám přesný opak (a není to proto, že bych 
se bála tabulek, grafu a statistických analýz, neboť tyto tvoří velkou část mé práce a sama 



s daty z celonárodních výzkumů pracuji) – stanovení jasných, teorií podložených hypotéz, a 
prezentaci pouze těch grafů a tabulek, jež přímo k zodpovězení těchto hypotéz přispívají, 
jakýsi um redukovat výsledky (explorace dat se provádí vždy a nemusí ani nemůže být celá 
prezentována) a schopnost přehledně prezentovat jen to nejdůležitější čtenáři takovým 
způsobem, aby se v nich bez problémů vyznal, považuji za hlavní doklad zvládnutí zásad 
kvantitativního výzkumu. V tomto případě se tak neděje, dokonce se musím přiznat, že jsem 
asi deset stran popisu výsledků pouze prolistovala, neboť jsem nebyla schopná orientace 
v těchto datech a nebyla jsem přesvědčena o smysluplnosti provedených analýz. Pokusím se 
mé hlavní výtky demonstrovat pouze na několika příkladech, nebudu dopodrobna komentovat 
všechny provedené analýzy, neboť mi to časové důvody nedovolují. 

1) V metodologickém úvodu není dostatečně uvedena řada údajů o projektu EVS, které 
jsou zcela zásadní pro možnost čtenáře zhodnotit kvalitu projektu a interpretaci 
výsledků. Konkrétně není uveden způsob výběru respondentů, není uvedena jejich 
souhrnná socdem. deskriptiva (např. průměrný věk či procentuální zastoupení ve 
věkových kategoriích, či počet můžu a žen v jednotlivých letech aj.). Toto považuji za 
zcela zásadní ve vztahu k výzkumu norem a změn v postojích v průběhu let. Byly 
vzorky v jednotlivých letech srovnatelné? Reprezentovali skutečně českou populaci? 
Byli respondenti oslovováni opakovaně, nebo se jednalo o jiné osoby? 

2) Jak byly vybírány zvolené otázky do dotazníku? Na základě jakých kritérií? (je např. 
zásadní zdůvodnit, proč by o normě mělo vypovídat např to, jestli chci někoho za 
souseda a ne spíše třeba to, zda chci mít homosexuála za kamaráda či kolegu v práci. 
Některé formulace jsou navíc v dotazníku velmi sporné – např. „soused odlišné rasy“ 
aj. – bylo by dobré být k datům podstatně více kritický) Autorka pouze doslovné znění 
otázek bez komentáře vložila do metod, což zabralo několik stran – příště doporučuji 
vložit do apendixu a popsat slovně pouze to, na co se má čtenář soustředit. 

3) Statistické analýzy nejsou dostatečně popsány. Například při popisu PCA velmi 
postrádám údaje o vysvětlené variabilitě pomocí jednotlivých faktorů, nevím také, 
jaké kritérium bylo zvoleno pro omezení počtu relevantních faktorů? (mohlo by to 
vyřešit problém s rozdílným počtem faktorů v jednotlivých letech). Z některých 
náznaků v textu nabývám dojmu, že autorka PCA analýzu ne zcela dobře pochopila 
(„skupiny chování, které mají společný rys s homosexualitou“) občas nesouhlasím ani 
s interpretací výsledných faktorů (např. str 39 dole a 40 nahoře – interpretace 
homosexuality jako jevu blízkému rasovým odlišnostem, neboť sytila stejný faktor 
jako postoj k židům, muslimům, lidem nakaženým AIDS, imigrantům, zahraničním 
pracovníkům a lidem „jiné rasy“). 

4) Deskriptivní popisy by měly v řadě případů nahradit statistické analýzy testující 
signifikanci rozdílů, např. str. 42 popis průměrného postoje k přijatelnosti 
homosexuality v jednotlivých letech – měla být počítána ANOVA, pro ověření toho 
zda je výsledek v roce 1998 odlišný od roku 2008. Autorka se rozdílem zabývá 
v deskriptivním popisu a v souhrnu výsledků a následně jej interpretuje(navíc 
rozložení odpovědí je pak zcela očividně nenormální viz Graf. 2). Ještě markantněji 
platí pro nepřijetí homosexuálních jedinců za sousedy Graf 3.– je posun z 19.7 procent 
na 22.4 skutečně signifikantní a hodný interpretace? Jak by to autorka testovala? (u 



této analýzy navíc vůbec nechápu problém s rozdílem kódů mezi lety na str. 43 dole – 
není problém překódovat – počítat s průměrem nedává smysl z jiného důvodu, věděla 
by autorka z jakého?) 

5) Za zcela irelevantní považuji kapitolu 9 – „verifikace hypotéz za pomocí korelace“. 
Nechápu dle popisu vůbec, proč došlo k překategorizování dat (u korelací dochází ke 
ztrátě informace) a jakým způsobem mohla autorka data sčítat v rámci jednotlivých 
kategorií. Nechápu ani, jak mohla autorka počítat pouze s negativním pólem (a co tedy 
respondenti, co mají postoj positivní? Autorka také neuvádí, jaké korelační analýzy 
volí, nikde neuvádí velikosti a směr korelačních koeficientů (bez nichž vůbec není 
možné výsledky hodnotit) a uvádí pouze hodnotu p-value (pomocí křížků!) – navíc 
v textu pro mne zcela matoucím způsobem u popisu křížků uvádí, že se orientovala 
hodnotou chi-kvadrátu. Celé sekci proklamující korelační analýzy tedy nerozumím a 
nejsem schopna ji hodnotit. Dokonce mám po shlédnutí příloh dojem (kde autorka 
přikládá zcela zbytečně všechny tabulky z spss jež udělala), že autorka počítala chi-
kvadrát a nikoliv korelace, každopádně, podle jejího popisu nejsem schopna vůbec 
zkontrolovat, co s daty vlastně prováděla – prosím o vysvětlení u obhajoby. 
 

Vzhledem k výše uvedeným výtkám proklamuji, že nejsem schopna hodnotit část diskuse a 
závěr, neboť se neorientuji v tom, co autorce vlastně vyšlo. Vzhledem ke své neorientaci 
v sociologickém náhledu na problematiku homosexuality a vzhledem ke zjevné snaze autorky 
dostát kritériím kladeným na bc. práci navrhuji ohodnocení 3 v závislosti na obhajobě. 

 

 

V praze dne 31.9. 2012     Mgr. Kateřina Klapilová PhD. 

 


