
Školitelský posudek na bakalářskou práci Terezy Zikmundové: 

Minulost a současnost LGBT komunity v Indii 

 

Tereza Zikmundová si vybrala téma, které je v posledním desetiletí velmi aktuální a široce 

medializované, zejména kvůli táhnoucím se a rozporovaným pokusům o dekriminalizaci 

homosexuality. Zároveň však zvláště současnost LGBT komunity v Indii není příliš probádána. 

Autorka výběrem tématu a způsobem zpracování dobře propojuje dvě oblasti, o něž, troufám si tvrdit, 

v průběhu celého bakalářského studia projevovala zvláštní zájem, a to oblasti sociální a kulturní 

antropologie a literatury.  

Po relativně obsáhlém úvodu následuje výborná kapitola, která na základě nebývalého rozsahu 

sekundární literatury dobře shrnuje západní terminologii vztahující se k gendru a pohlaví se 

zaměřením na pole, které si autorka vymezila již v názvu své práce, tedy LGBT. Velmi cenná je 

skutečnost, že autorka konzistentně zdůrazňuje relativitu popisovaných kategorií a uvádí je do 

historického kontextu jejich vzniku. Neméně zdařilé jsou pasáže shrnující různé teoretické přístupy 

k problematice, zvláště kontrast mezi autory vycházejícími ze sociálního konstruktivismu a autory 

odkazujícími k biologické podstatě nenormativní sexuality. 

Druhá a podstatně kratší kapitola je věnována minulosti LGBT komunity v Indii. Věnuje se 

omezenému okruhu témat, zejména známým textům Kámasútry a Manuova zákoníku, a komunitě 

hidžer, která rovněž již dlouho přitahuje pozornost mnoha badatelů. Tato tematická omezenost je 

vyvážena jak autorčinou snahou v návaznosti na předcházející kapitolu uvádět indické a západní 

pojmy v dialog, tak pozoruhodně nápaditým rámováním této kapitoly strategiemi tematizace 

sexuálních menšin. Naopak kratičká závěrečná podkapitolka o svatbách působí jako nadbytečný 

přívažek. 

Třetí kapitola se zabývá současností LGBT komunity v Indii a tematizuje právní aspekty 

homosexuality, občanský aktivismus s touto komunitou spojený a příklady jejího života 

v kyberprostoru. Půl strany o zobrazení této tematiky ve filmu nestojí za samostatnou podkapitolu a 

působí tak opět buď nadbytečně, nebo spíše nedokončeně. 

Nedokončená je bohužel na první pohled celá práce, která v této podobě neměla být odevzdána, 

protože v řadě ohledů nesplňuje formální požadavky na bakalářskou práci kladené. Je plná překlepů, 

chybějící interpunkce v souvětích nebo i předložek. Místy vybočuje z odborného stylu, chybí text 

poznámky nebo naopak přebývají komentáře, které si autorka psala pro sebe v průběhu tvorby textu. 

Nedotažený je formát poznámek i bibliografie, zmatené jsou odkazy, kde autorka neví, kdy použít 

tamtéž a kdy zkrácený údaj. Zjevným důvodem těchto nedostatků je, že práce byla dopisována ve 

spěchu a autorka ji nestačila dopracovat. Jako školitel jsem měl možnost text poprvé komentovat až 

v týdnu před termínem odevzdání, a o to více je frustrující, že ani tyto komentáře a zjevné 

opravy textu se na výsledku zčásti, asi nedopatřením, neprojevily. Je velká škoda, že práce, která 

ukazuje autorčinu schopnost poradit si s rozpornými teoretickými východisky i kulturními pojetími 

systematickou reflexí jejich relativity a která projevuje tvůrčí originalitu myšlení, je v závěru 

deklasována fatální nedostatečností vzhledem k žánru a účelu předkládaného textu. 

Po celkovém posouzení bakalářskou práci Terezy Zikmundové doporučuji k obhajobě, avšak nemohu 

ji hodnotit lépe než jako dobrou. 
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