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Specifika gay a lesbických sdružení v Praze

Autorka, Tereza Jelínková, se ve své bakalářské práci zaměřila na problematiku gay a
lesbických organizací, na jejich život, zájmové zaměření a jejich vztah k majoritní společnosti.
Česká společnost se vyznačuje spíše nadprůměrnou otevřeností vůči lidem s menšinovou sexuální
orientací, přesto však stále existují důvody ke vzniku organizací uvnitř této minority. Vedle
příležitosti k seznámení a sdílení volnočasových zájmů jde například i o možnost otevřeně a plně
akceptovaně prezentovat svůj partnerský status. Zvolené téma je bezpochyby společensky aktuální.
Bakalářská práce sestává z teoretické a empirické části. Teoretická část je strukturována do
pěti kapitol. V první z nich autorka podává výklad základní terminologie, druhá, stěžejní kapitola
této části, se zaměřuje na vývoj organizovaného života české GLBT komunity od předrevolučních
dob až po současnost a na zaměření činností nejvýznamnějších sdružení na sledované scéně.
Poslední tři kapitoly jsou věnovány vztahu uvedených spolků ke klíčovým tématům, jež jsou
společensky s existencí této minority nejčastěji spojována: angažovanost v boji proti onemocnění
AIDS a mnohaleté úsilí této komunity o schválení registrovaného partnerství osob stejného pohlaví.
Posledním tématem je vztah médií ke GLBT skupinám a k jejich vůdčím osobnostem.
Ve výzkumné části si autorka zvolila za cíl porovnání několika existujících GLBT komunit
z hlediska několika vymezených tématických okruhů. Na základě kombinované kvalitativní
metodologie (opakované semistrukturované rozhovory /N=10/, opakovaná zúčastněná pozorování,
aktivní účast na spolkových aktivitách) se autorka rozhodla zmapovat účel, za jakým byly komunity
zakládány, dále sledovala cílovou skupinu příslušníků jednotlivých sdružení a vztah těchto
organizací k většinové společnosti. Zaměřila se také na proměny sdružení během jejich života i na
představy členů o činnosti sledovaných spolků v budoucnu. Autorka stanovila celkem 9 hypotéz,
přesněji výzkumných otázek, kvalitativní data posléze analyzovala pomocí otevřeného kódování.
Je zapotřebí uvést, že autorka uskutečnila rozsáhlé a dlouhodobé šetření organizovaného
společenského života českých gayů a leseb. Na základě rozhovorů s vůdčími osobnostmi i řadovými
členy, prostřednictvím osobní účasti na spolkových aktivitách, besedách a diskusích a studiem
dostupných tištěné a elektronických materiálů autorka zdokumentovala vývoj těchto organizací od
předrevolučních dob, které byly poznamenány represí, až do jejich současné podoby. Dostupné
literatury, zaměřené přímo uvedným směrem, není mnoho, autorka se však pokusila prostudovat
všechny relevantní české zdroje. Vycházela tak i z internetových portálů sledovaných sdružení a
hojně, byť vyváženě, také využívala údaje získané z rozhovorů.
Výsledky šetření v oblasti sledovaných témat autorka vztahuje přímo k jednotlivým
sledovaným komunitám. V následujícím oddílu Diskuse sumárně odpovídá na stanovené výzkumné
otázky. Drží se vymezených tématických okruhů a prokazuje zde dobrou schopnost integrovat
informace získané z různých zdrojů. V Závěru práce se v určitém zobecnění zaměřuje na celkovou
činnost GLBT organizací a poukazuje na respondenty často zmiňovaný problém v komunikaci mezi
členy, který představuje jeden z hlavních rizikových faktorů z hlediska trvání skupin. Zamýšlí se
také nad otázkou nízkého zájmu o organizované aktivity u lesbické minority.
Z poslední poznámky vyplývá i možný námět k diskusi: Jak si autorka vysvětluje nízký zájem
lesbické komunity o angažovanost v organizovaných skupinách?
Předložená bakalářská práce rozhodně splňuje předepsané požadavky a vedoucí se přiklání
k jejímu hodnocení známkou:
„výborně“
V Praze dne 28. 8. 2013
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