Posudek oponenta bakalářské práce 
Kristýna Malíková: Sociální kontexty vnímání filmů s homosexuální tematikou

Hlavním tématem práce je obraz homosexuality ve filmu, téměř polovina práce (tedy stejný prostor jako samotnému mediálnímu obrazu homosexuality) je však věnována obecnému tématu homosexuality. Tato kapitola o homosexualitě obecně je na neobvykle vysoké úrovni – jen výjimečně se ve studentských pracích vyskytují podobně informované a kultivované diskuse o heteronormativitě a vícedimenzionální sexuální orientaci, jaké nabízí autorka na str. 18-20. Také množství a spektrum využité literatury vysoce překračuje požadavky kladené na bakalářské práce a odpovídá bohatě práci diplomové.

Také kapitola věnovaná vlastnímu tématu práce, obrazu homosexuality ve filmu, je napsaná s přehledem a elegancí přesahující obvyklou úroveň bakalářských prací. Ale na to, že by měla být jádrem práce, je bohužel příliš krátká (14 stránek), a tato délka neumožňuje autorce hlubší analýzu – podává zde na třech stranách přehled obrazů homosexuality ve filmové produkce USA ve 20. století (27-29), na dalších třech stranách pojednává o problematice cenzury (30-33) a na šesti stranách o české filmové produkci od počátků do současnosti, s důrazem na poslední dvě desetiletí. Různorodé obrazy homosexuality a vývojová období, natož pak jednotlivé filmy tak jsou charakterizovány vždy pouze několika větami. Této části výrazně chybí zakotvení v některé sociálně-vědní metodě: spíše se jedná o velmi kultivovanou a inteligentní kulturní publicistiku než o sociologickou studii. Zkrátka přichází také názvem, úvodem i závěrem práce zmíněné, ale bohužel nerozvinuté téma vztahu mezi filmovým obrazem a jeho vlivem na společnost a vlivem společnosti na tento obraz.

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě, protože plně odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce a v mnoha ohledech je vysoce překračuje – ať už se jedná o sofistikovanou diskusi homosexuality nebo stylistickou jasnost a eleganci. Na druhou stranu v práci postrádám hlubší analýzu obrazů homosexuality ve filmu, zakotvenou v některé empirické metodologii, a také sociologickou analýzu „sociálních kontextů“ těchto obrazů, plně využívající výsledků existujících sociologických šetření na toto téma. Po zvážení těchto výhrad navrhuji, ač vzhledem k silným stránkám práce velmi nerad, hodnocení velmi dobře.



									Petr Pabian

