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Cílem bakalářské práce Terezy Zikmundové bylo popsat, jak funguje vnímání sexuální orientace a 
identity, a v návaznosti na to se věnovat „minulosti a současnosti LGBT komunity v Indii“. Autorka 
se  v  první  části  práce  zabývá  především  genezí  konceptů  spojených  s  pohlavím,  genderem a 
sexuální  orientací  a  pozadím vzniku  samotných  těchto  pojmů.  Tato  témata  jsou  velice  zdařile 
uchopená, zmíněná kapitola je poměrně pečlivě zpracovaná, autorka vychází z velkého množství 
relevantních zdrojů a je vidět, že do ní vložila nemálo zájmu a úsilí. Zdá se však, že se tak stalo na  
úkor dalších kapitol týkajících se Indie, od kterých by (i  vzhledem k názvu celého díla) čtenář 
očekával, že budou v indologické práci stěžejní. Část práce týkající se Indie a zejména kapitoly 
pojednávající o současné Indii však bohužel působí, jako by na ně autorce nezbyl čas a energie. Jen 
poměrně  letmo je  zmíněna staroindická  literatura  a  i  zmínky o současnosti  jsou  ve srovnání  s 
teoretickou částí práce bohužel pouze útržkovité (například online LGBT komunity a chování na 
internetu by mohly být poměrně dostupným a potenciálně velmi bohatým tématem).

Po formální stránce text obsahuje velkou řadu nedostatků. Chyby se objevují již v obou abstraktech, 
např. „zda li“, „indian“, atd. Anglický abstrakt je místy nesprávný („functiong behind percieving “, 
„ what was its implications“) až zavádějící. Již v obsahu a i dále v textu chybějí i přebývají mezery. 
Velice často se objevuje nesprávná a chybějící interpunkce a nesprávný pravopis u nepřímé řeči. 
Věty někdy na první pohled nedávají úplně smysl (např. „avšak zdá se zásadní tyto rozmanité body 
propojovat“, s. 7; „Zároveň je pro objektivitu textu prospěšné vyvarovat se pojmu „láska“. Ať je 
jeho  obsah sebevíce  nečitelný  a  individuální,  pakliže  bychom používali  například  ve  spojení  s 
homosexualitou,  implikovali  bychom  určitou  osudovou  výlučnost  jiných  než  heterosexuálních 
vztahů, což by mohlo vyznít zavádějícím dojmem,“ pozn. 16). Velmi časté jsou překlepy („dvojce 
pojmů“, s.11), „Začněme v době se objevil výraz „homosexuál““, s. 16, pravopisné chyby („S první 
skupiny“, s. 13; „kterou sebou studium dané problematiky přináší, s.14; „odvislá od kultury, v niž se 
vyskytuje“,  s.  14),  nesprávný  formát  poznámek  („Tamtéž  s  108“,  pozn.  18)  nebo  chybějící 
poznámky (pozn. 74), vyvrácení z pádové vazby, nedodržení shody přísudku s podmětem, atd. atd. 
V textu se dokonce objevují i ještě nezpracované poznámky (např. str. 23 a 24). 

Práci jako celku by prospělo pregnantnější vyjadřování, jež by snad přispělo k zestručnění první 
části práce a vytvoření prostoru pro část druhou, a větší důraz na stylistiku a pravopis, který by ji 
učinil čitelnější; stylistická forma místy ani neodpovídá formě akademické práce.

Vzhledem ke zmíněným nedostatkům bohužel i  přes invenční  přístup autorky k problematice a 
inteligentní teoretické uchopení tématu, které se mi velice líbilo, sice práci doporučuji k obhajobě, 
jsem ji ale nucena hodnotit známkou „dobře“.


