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          Autorka předkládané bakalářské eseje zvolila v aktuální současnosti velmi diskutované 
téma, a to jak u odborné, tak i laické veřejnosti A v souvislosti s hlasováním v Irsku tyto 
diskuse nabyly na intenzitě. A právě nejrůznější debaty vedly Barboru Netrvalovou k zájmu o 
tuto tematiku a posléze i k rozhodnutí  problematiku registrovaného partnerství a otázky 
související zpracovat ve své bakalářské práci. Naformulovala si přitom rozumně z celé široké 
škály problémů dílčí téma, a to na konkrétním výzkumném vzorku zpracovat pohled dvou 
generačně vzdálených skupin žen na problematiku registrovaného partnerství. 
 
          Svoji bakalářskou esej koncipovala Barbora Netrvalová vedle úvodu a závěru do dvou 
vyvážených bloků – části tzv. teoretické a části tzv. praktické. V úvodu nejprve objasnila, že 
právě diskuse  -v souvislosti s nerovnoprávným postavením heterosexuálů a homosexuálů ve 
vztahu k možnosti založit rodinu- ovlivnila její volbu a vedla k vytýčení cíle její bakalářské 
eseje. Jako základní cíl tedy stanovila „zjistit, jak na registrované partnerství a s tím spojenou 
homosexualitu a adopci dětí homosexuálními páry nahlíží dvě věkově vzdálené generace 
žen“, a to generace autorčiných vrstevnic a generace jejich babiček. 
 
          V prvním bloku se autorka soustředila za prvé na „Dějiny homosexuality v evropském 
kontextu“ (s. 3-8), kde se dotkla pojímání homosexuality a vztahu k homosexuálům 
v jednotlivých časových etapách od antiky až po 20. století. Za druhé se zabývala samotným 
pojmem homosexualita, její četností a rozdíly mezi sexuální orientací, sexuálním chováním a 
sexuální identifikací (s. 9-13). Ve třetí části se zaměřila ve vztahu k řešené otázce tím 
nejzásadnějším, a to registrovaným partnerstvím v ČR, od vysvětlení pojmu, přes práva a 
povinnosti v registrované svazku až po historický nástin přijímání a následné přijetí zákona o 
registrovaném partnerství u nás , tedy zákona č. 115/2006 Sb. (s. 14-17). Nejcitlivější otázce 
adopce dětí registrovanými homosexuálními páry věnovala čtvrtou kapitolu (s. 18-20) 
teoretické části. Poslední kapitola tohoto bloku „Homosexualita v názorech současné 
společnosti ve světle výzkumů“ (s.21-28) Barboře Netrvalové nejvíce pomohla při 
koncipování následné praktické části a konečně i výzkumu jako celku. V rámci podaného 
přehledu zásadních výzkumů z posledních let mohla hledat inspiraci i pro vlastní výzkumnou 
strategii. 
 
          Druhý blok bakalářské eseje Barbory Netrvalkové představuje stěžejní část celé práce 
(s. 27-45). Autorka nejprve jasně a srozumitelně vymezila svůj výzkum, přičemž se v rámci 
kvalitativní strategie  soustředila na tři základní problémové roviny. Dále popsala techniku  
sběru dat prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, vymezila výzkumný vzorek 
celkem deseti žen a naznačila postup při analýze výzkumem shromážděných dat. Následně 
pak provedla podrobnou analýzu a pokusila se jednotlivá zjištění interpretovat. 
 
          Na závěr pak autorka přehledně a srozumitelně shrnula jednotlivé dílčí výsledky, ke 
kterým na základě analýzy výzkumem shromážděných dat dospěla. Nedílnou součástí její 
bakalářské eseje je rovněž seznam použité literatury a internetových zdrojů, včetně řady 
cizojazyčných titulů, a také následná příloha. 



 
          Bakalářská práce Barbory Netrvalové má jako celek logickou a poměrně vyváženou 
strukturu a také slušnou formální úpravu, která svědčí jak o pečlivosti, tak i o dobrém 
časovém plánu pro realizaci výzkumu i jeho zpracování. Ocenit je třeba nejen autorčinu 
odvahu k volbě citlivé problematiky, kdy nebylo vůbec snadné pohybovat se v terénu 
(zejména v případě starší generace oslovovaných žen), ale i pracovitost a průběžnou 
spolupráci. Přesto se Barbora Netrvalová nevyvarovala některých pochybení či nedotažení. 
Ve věcné rovině jde především o to, že nezpracovala výzkumem shromážděná data do větší 
hloubky a nevyužila tak veškerý potenciál, který v sobě získaná data skrývala. Po formální 
stránce se pak čtenář setkává někdy s opakováním a v mezititulcích často používané  označení 
„závěr´“ poněkud znesnadňuje orientaci v jinak plynulém textu. 
 
          Souhrnně lze ale konstatovat, že Barbora Netrvalová prokázala, že si dovede vytýčit 
výzkumný cíl, že dokáže shromáždit data potřebná k jeho řešení a s těmito daty odpovídajícím 
způsobem pracovat, stejně jako na základě jejich analýzy formulovat uvážlivé závěry. 
Bakalářská esej Barbory Netrvalové jako celek odpovídá požadavkům, které jsou na tento typ 
závěrečných studentských prací kladeny a doporučuji ji proto k obhajovacímu řízení. 
Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem navrhuji hodnocení velmi dobře.  
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