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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Linda Sequensová  

Název práce: „Když jsou holky na holky“: Lesbická identita a florbal 

 

Vedoucí práce: Dino Numerato 

Oponent: Jan Kozubík 

Navržené hodnocení: A 

 

 

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? 

 

Cíl práce je jasně formulován a závěry mu odpovídají. Práce je vhodně strukturována až na některé 

jednu drobnou, spíše formální výjimku: část 1.1 Pozadí florbalu působí nepatřičně coby podkapitola 

Úvodu, jakkoli jsou kontextuální informace v ní obsažené důležité.  

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Autorka se opírá o dostatečné množství domácích a zahraničních zdrojů. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Metodologická část je velmi pečlivě a detailně rozpracovaná. Práce vychází z osobní 

obeznámenosti Lindy Sequensové s florbalovým prostředím a je primárně založena na 8 polo-

strukturovaných rozhovorech. K respondentkám a jejich výpovědím Linda Sequensová přistoupila 

s potřebnou citlivostí (jak ostatně vypovídá i název práce).  

 

Musím vyzdvihnout analýzu dat. Ta je dle mého soudu na bakalářskou práci nadprůměrná nejen 

svým rozsahem, ale zejména díky autorčině schopnosti pochopit komplexnost a nejednoznačnost 

zdánlivě jednoznačného termínu „lesbická identita“. Díky schopnosti identifikovat nuance 

sociálního světa Lindy Sequensová dokonce rozvíjí stávající vědění a kategorizaci Plummera 

(1997), kterou představuje již v teoretické části. Ocenitelná je i dovednost Lindy Sequensové 

interpretovat data ve specifickém historickém a politickém kontextu, stejně tak i, jak už název práce 

napovídá, v kontextu specifické sportovní/florbalové kultury.  

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Kvalita argumentů v práci je vysoká.  

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano.  
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Úroveň odkazového aparátu je v pořádku. Práci by prospělo vypilování jazyka a gramatiky; i tak je 

množství překlepů a gramatických chyb je v mezích tolerance. Stylistická úroveň práce je dobrá, 

škoda jen použití slovesa vypadat při formulaci jedné z klíčových otázek výzkumu: „Jak vypadá 

identita holek ve florbale, co jsou na holky?“  

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Práce by se patrně obešla bez relativně stručné části 4.5 Pohled z druhé strany, která představuje 

odpověď na výzkumnou otázku „Jak sexuální identitu vnímají ostatní hráčky, jež se s touto identitou 

neztotožňují?“.  

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

V závěru práce Linda Sequensová poznamenává, že by poznatky z výzkumu ráda prohloubila a 

srovnala s jinými kolektivními sporty, které mohou hrát ve vztahu k homosexualitě podobnou roli. 

Diskuse by se mohla věnovat tomu, jaké by to mohly být sporty a proč? A také tomu, jaká jiná, ne-

sportovní prostředí by mohla mít takovou roli? Je tomu tak například v prostředí univerzity? 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Linda Sequensová na práci pracovala samostatně a navzdory několika výše uvedeným kritickým 

poznámkám navrhuji hodnocení A, a to zejména s přihlédnutím ke kvalitě zpracování analytické 

části.  

 

 

 

 

 

Datum: 6/6/2018        Podpis: 
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