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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Předložená práce pojednává o politické a společenské diskusi nad novelou německého občanského zákoníku, jež 

umožnila u nově narozených dětí s nejasně určitelným pohlavím neuvádět údaj o pohlaví v jejich osobních 

dokumentech, dokud si to samy nevyžádají. SRN tak patří mezi nemnohé státy, kde je intersexualita nepřímo (a 

nepojmenovaně) uznávána jako „neurčité“ či „třetí“ pohlaví. Cílem autorky bylo pojednat historický a 

společenský kontext a samotný průběh diskusí, které přijetí této novely provázely.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Text svým tématem, náročností i zpracováním odpovídá standardům kladeným na diplomové práce na IMS FSV 

UK. Použité zdroje a literatura jsou kvalitní a hojné, v naprosté většině (nikoliv však výlučně) zahraniční 

provenience. Práci schází preciznější metodologické uchopení zkoumané politické a společenské diskuse, 

soustředí se zejména na historický a společenský kontext, který tvoří téměř polovinu textu (podle mého názoru 

do této části spadá i kapitola („3. Odborný diskurs“); detailně a kvalitně pojednaný kontext je však zároveň 

nutnou podmínkou pochopení tématu.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):  

 

Z formální stránky je práce kvalitně odvedená, vloudilo se do ní jenom naprosté minimum mluvnických a 

stylistických chyb, nejčastěji jde o interpunkci. Ženská příjmení je v českém textu vhodné přechylovat. Autorka 

nesystematicky uvádí akademické tituly autorů citovaných děl (str. 7, 25, 53), vhodnější by bylo tituly naprosto 

vypustit, jak je obecným zvykem. Citace jsou nadbytečně zvýrazňovány jak uvozovkami, tak kurzivou. 

Poznámky pod čarou patří v českém jazykovém prostředí vždy za interpunkci, na několika místech (str. 14, 34, 

35, 44, 45) je místo poznámky uveden pouze údaj o čísle strany citovaného díla v závorkách. V seznamu 



pramenů a literatury by bylo vhodné uvádět autory v abecedním pořadí. Anglické texty (Abstract, Summary) by 

si zasloužily preciznější proofreading.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Autorce se podařilo předložit velice zajímavou práci, která se věnuje politické a společenské diskusi na vysoce 

aktuální téma ochrany specifické menšiny. Výše zmiňovaný široký kontext hodnotím pozitivně, autorka vyložila 

téma fundovaným a zároveň velice čtivým způsobem. Největší slabinu práce spatřuji v nedostatečné metodě 

hodnocení diskuse – např. v kapitolách „4.2. 143. zasedání 17. Spolkového sněmu“ a „5.1. Medializace 

problematiky ve vybraných elektronických periodikách“ sklouzává text k pouhému zopakování či sumarizování 

diskusí, autorka hodnotí projevy a články velice stručně – místy až subjektivně –, naprosto postrádám 

kvantitativní vhled. Spíše než samotné analýze parlamentní debaty a novinových článků se autorka opět věnuje 

zejména jejímu kontextu (viz např. pozornost věnovaná složení frakcí 17. Spolkového sněmu na začátku 4. 

kapitoly, která s tématem souvisí jen okrajově). 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

1) Mohla byste výrazněji identifikovat a obecně pojmenovat názorové proudy v německé společnosti a politické 

reprezentaci a jimi používané argumenty vůči problematice intersexuality? 2) Věnujete prostor názoru 

křesťanských církví – mohla byste jej doplnit o názory ostatních významných církví a případně dalších 

vlivových organizací, které se podílejí na utváření morálních postojů (jsou-li jejich postoje známy)? 3) V textu 

jsou na několika místech zmíněna určitá (zejm. morální) pochybení medicíny – došlo k odborné reflexi této 

problematiky uvnitř oboru? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě, po úspěšné obhajobě doporučuji hodnocení známkou velmi dobře, 

při výborné obhajobě známkou výborně.  

 

Datum: V Praze dne 17. 6. 2017       Podpis: David Emler 


