
 
1/2 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  
 
 
Typ posudku:  vedoucí práce 
Autor/ka práce:  Nela Andresová 
Název práce:   Homosexualita ve vyšším věku  
 
Vedoucí práce:  Mgr. Zdeněk Sloboda 
Oponent/tka:  
Navržené hodnocení: výborně (1) 
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií.  
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
 
Cílem práce bylo zjistit, jak vidí gay muži v předdůchodovém věku období, kdy budou v důchodu. 
Cíl je formulován korektně a odpovídají mu i závěry, vzhledem k cíli a jeho dosažení je i práce 
vhodně strukturována. 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Autorka si velice iniciativně zjišťovala relevantní literaturu a použila značné množství, včetně 
zahraniční. 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Pro práci autorka provedla sedm hloubkových kvalitativních rozhovorů, které vedla korektně. 
Analýza rozhovorů je na vysoké analytické úrovni vzhledem k tomu, že jde o bakalářskou práci. 
Přesto jsou představená zjištění rozsahově spíše úsporná a dokážu si představit, že by téma mohlo 
být spolu s participanty více vytěženo. Ovšem toto také souvisí se zkušeností výzkumníka/ 
/výzkumnice a jeho/její schopnosti vést rozhovory a volně(ji) pracovat se strukturou svého 
rozhovoru. 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
 
Po jazykové a formální stránce práce nevykazuje zásadní problémy. Způsob odkazování je korektní 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
Studentka měla velký respekt k tématu, s nímž neměla žádnou předchozí zkušenost. Také tím, že 
nebyla tzv. insiderka, měla ztížený přístup k potenciálním participantům pro svůj výzkum. Z tohoto 
pohledu jako vedoucí velice pozitivně hodnotí obrovskou porci práce, kterou studentka udělala a jak 
se s tématem v teoretické i analytické části vypořádala. 
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Osobně mi nesedí používání termínu „homosexuálové“, jelikož mi to přijde jako slovo medicínsky 
stigmatizované, nicméně je to označení, které pomáhalo (medicínsky) normalizovat takovouto 
životní situaci v 90. letech. 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
Do diskuse: Jak se ne/projevil onen předpoklad (z teorie), že pro LGBT lidi bývá často důležitá 
rodina volby (spíše než rodina pokrevní), ve Vašich rozhovorech? Jakým způsobem jste (byste) toto 
zjišťovala (př. operacionalizace ve scénáři rozhovoru)? 
 
 
Celkové hodnocení práce: Doporučuji k obhajobě s hodnocením „výborně“. 
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