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Bakalářská práce Veroniky Novotné je zaměřena na život homosexuálů ve VČ regionu. 

V individuálních polostrukturovaných rozhovorech se šesti jejich zástupci (3 muži a 3 ženy ve 

věku 21-22 let) zjišťuje, jak probíhal jejich vlastní coming out a jak se jim v jejich městech či 

obcích žije. Cílem práce bylo zjistit, zda z pohledu informantů, kteří se hlásí 

k homosexuálům, je možné žít v ČR (a konkrétně i v Pardubickém kraji) plnohodnotný život 

a zda se cítí být v některé oblasti diskriminováni. 

Rozsahem, strukturou, obsahem i formálně tato práce celkově odpovídá požadavkům, 

tedy až na několik spíše ojedinělých gramatických, stylistických či jiných chyb. Text je 

obohacen o dvě vlastní autorčiny tabulky, ovšem v jejich seznamu na s. 8 autorka uvádí 

chybná čísla stránek, kde se mají nacházet (s. 34 a 42 namísto správných 35 a 44). Finální 

verze pdf souboru byla z textového dokumentu pořízena před přijetím změn, tedy na několika 

stranách (např. 6-8) je vidět stopy po posledních změnách. Nejedná se však o příliš četné 

chyby, které by příliš rušily čtenáře. Více čtivost ztěžují občasná vybočení z vazby (slovo 

„urážky“ je 2x v nevhodném slovním spojení – s. 45) či chybějící přísudek (na s. 13 je neúplná 

věta „Všichni mí informanti s nahráváním rozhovor.“ – v ní chybí patrně „souhlasili“). Při 

označování osob, které jí poskytly rozhovor, užívá studentka ve většině případů pojmu 

informanti, ovšem na svou místech (s. 12 a 13) užila patrně nedopatřením slovo „respondent“,  

 Z mého pohledu je tato práce celkem přínosná, studentka si záměrně vybrala věkově 

homogenní skupinu homosexuálů a zjišťuje, že jejich hlavním důvodem, proč se cítí být 

diskriminováni, je nemožnost vstoupit do manželství, registrované partnerství považují již za 

diskriminující a překonané. Podrobněji se věnuje jejich coming outu, jak ho prožívali oni sami 

i jejich okolí. Na práci je třeba ocenit, že si studentka dokázala získat důvěru informantů, aby 

jí byli ochotni sdělovat i poměrně soukromé a citlivé informace. Veronika Novotná si jasně 

vymezila cíl své práce, podrobně popsala metody, analyzovala rozhovory a pomocí 

teoretického ukotvení se jí podařilo dosáhnout cíle.  

Tato BP z mého pohledu splňuje požadovaná kritéria, a proto ji doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm C. 
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