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Veronika Novotná se ve své bakalářské práci věnuje problematice homosexuality v české společnosti. 

Autorka si klade konkrétní otázku, jaký je vlastně život homosexuálů v České republice, potažmo 

v Pardubickém kraji. Toto téma se studentka snaží vymezit prostřednictvím čtyř kapitol, v průběhu 

kterých průběžně propojuje poznatky z odborné literatury s daty a s výsledky svého terénního 

výzkumu. Veronika Novotná ve svém textu obecně charakterizuje pojem homosexualita, vymezuje 

coming out, zmiňuje postavení homosexuálů v české společnosti ve dvacátém století, poukazuje 

na základní sociální aspekty homosexuality a vymezuje koncept spokojeného a plnohodnotného života. 

 

Data z terénního výzkumu představují zajímavou sondu do života jednotlivých informantů. Autorka 

realizovala polostrukturované rozhovory s celkem šesti informanty (3 muži a 3 ženy). Průběh výzkumu 

i způsob zpracování dat je adekvátní tématu a zadání práce. Prezentace výstupů je podrobná a poctivě 

zpracovaná. Je škoda, že autorka se nesnažila více propojovat svá empirická data se závěry z odborné 

literatury nebo s teoretickými koncepty sociálních věd. A právě intenzivnější teoretické zakotvení 

v konkrétních vědeckých konceptech v práci postrádám. Autorka ve svém textu sice průběžně hovoří 

o diskriminaci, stereotypech, předsudcích atd., takřka však nepracuje s autory, kteří se daným oblastem 

teoreticky věnují (například Allport, Goffman aj.).  

 

Kromě absence teoretického zakotvení se v bakalářské práci Veroniky Novotné objevují i další rezervy. 

Jedná se například o nepřesnosti a pochybení v rovině stylistické (například věta na straně 13 „Všichni 

mí informanti s nahráváním rozhovoru.“) a gramatické (rozhovory probíhali s. 13, lidé se nestaly s. 22, 

rodiče byly s. 28.). Patrné jsou i další (byť dílčí) nepřesnosti. V úvodu studentka hovoří o arabských 

státech a jako příklady uvádí (mimo jiné) i Irán a Afghánistán (což samozřejmě arabské státy nejsou). 

Popřípadě dochází k zaměňování pojmů informant a respondent (podkapitola 2.2 Představení 

informantů, ale hovoří zde o šesti respondentech).  

 

Bakalářská práce Veroniky Novotné sice představuje zajímavý text, který vychází z dobře 

koncipovaného výzkumu, jeho hodnotu však výrazněji snižují různé nepřesnosti a pochybení, na která 

jsem se snažil ve svém posudku upozornit. Z tohoto důvodu doporučuji bakalářskou práci Veroniky 

Novotné k obhajobě a navrhuji jí hodnotit známkou D.  



Doplňující otázka oponenta:  

1) Na stranách 30 - 31 konstatujete:  „Z článku od Sokolové se můžeme dočíst, že komunisté, ač 

nebyli příliš liberální k mnoha věcem, tak k homosexualitě a k homosexuálnímu chování byli 

velmi tolerantní.“ 

Poté však píšete o tom, jak byli homosexuálové v té době diskriminováni, nálepkováni 

sexuology, šikanováni STB a nepřijímáni většinovou společnosti. V jakých oblastech se tedy ta 

tolerantnost  komunistů projevovala především?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích 30.8.2020                                                                                                                    Tomáš Retka 


