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Cílem magisterské práce studentky bylo nalézt odborné poznatky ke společensky vysoce 

aktuálnímu tématu. Názory na výchovu dětí v lesbické rodině jsou různé, Kateřina se však 

pokusila kompilovat pouze vědecky validní informace, které čerpala z relevantních českých i 

zahraničních zdrojů. Na jejich základě se snažila odpovědět na otázku: Jsou lesbicky 

orientované ženy jakožto současné nebo potenciální matky schopny zajistit svým potomkům 

podniinky pro jejich zdravý psychosociální vývoj? Dalším cílem a důležitou součástí práce 
• 

byla prezentace výsledků vlastního výzkumu. 

Práce je členěna do osmi kapitol, studentka postupovala od obecného ke konkrétnímu, 

vrcholem textu je pak zmíněný empirický výzkum. Šíře obsahu textu, respektive zvoleného 

tématu, se jeví jako hlavní .riziko práce. Téma v sobě skrývá množství dílčích aspektů, jež 

není možno opomenout. Proti sobě zde stály dvě možnosti: nabídnout ucelenou deskripci těm 

čtenářům, kteří si nevyhledávají dílčí poznatky a postupně se rodící výzkumy na dané téma. 

Ucelená publikace, která by celistvě popisovala psychosociální kontext výchovy dětí 

lesbickými páry totiž neexistuje. Další možností bylo vymezit jediný, zcela konkrétní aspekt 

tématu, a na něj se v práci zaměřit. Tím by bylo zažehnáno riziko povrchního psaní. 

Po přečtení celé práce musím konstatovat, že se studentce podařilo nalézt kompromisní cestu, 

kterou kvalitu své práce nesnížila. Nejprve stručně, s odkazy na podrobnosti v literatuře, 

vymezila pojmy jako rodina a homosexualita. Poté si vytyčila stěžejní proměnné, které 

ovlivňují zdárný vývoj dítěte ve zvoleném kontextu. Sebepojetí lesbicky orientovaných žen a 

jejich zvládnutí coming-outu v kombinaci se sociální oporou ze strany původní rodiny a přátel 

totiž zakládají kvalitu života samotných žen, respektive jejich dětí. Následuje kapitola 

Současný stav dosaženého vědeckého poznání o lesbickém rodičovství - přehledně řazené 

argumenty týkající se identity potomků, homofobie ve společnosti, absence mužského vzoru 

aj. Studentka zároveň formuluje podminky, při jejichž splnění přestávají být zminěná rizika 

rozhodujícími. Zde by bylo přínosem uvést kazuistiky konkrétních lesbických rodin, ty však 

nebyly cílem práce a vlastní přinos spočívá především v prezentaci výsledků výzkumu. 



Vlastní výzkum je charakteristický pečlivostí, správně zvládnutou metodologií a 

originálními tezemi, které mají potenciál vyplnit "slepá místa" zkoumaného problému. Takto 

cílený výzkum doposavad nebyl k dispozici, např. z důvodu obtížnosti navázat komunikaci 

s více než dvěmi stovkami lesbicky orientovaných žen. To byl skutečně náročný úkol, který 

se Kateřině podařilo splnit. Zjištěné výsledky podrobně analyzovala a nabídla nejen četnosti, 

ale i statisticky významné odchylky početného vzorku. Barevné grafY se stručnými komentáři 

dokládají pečlivost celé práce. Přehlednost místy snižují příliš drobné údaje v tabulkách. 

Převádění hodnot váhovou metodou je v pořádku, avšak v grafech mohou působit poněkud 

mylně. Např. u důležitých otázek na téma role mužů nebo změna legislativy by bylo lépe více 

zdůraznit reálné hodnoty. Naštěstí je tak učiněno ve Shrnutí výzkumu a zhodnocení hypotéz. 

Formální stránka práce odpovídá platným bibliografickým normám a zásadám odborného 

psaní. Práce obsahuje spíše ojedinělé překlepy. Seznam užitých zdrojů je v pořádku. Jako 

vedoucí práce pokládám za důležité konstatovat, že tento text vznikal přibližně dva roky a , 
studentka se v počátcích svého psaní potýkala s množstvím nedostatků a chyb. Potenciálním 

nebezpečím práce, k níž existuje tak málo odborné literatury, mohly být pasáže prezentující 

pouze subjektivní nebo vědecky nepodložené údaje. Závěry celého textu však rozhodně 

nevyznívají kategoricky, naopak nabízejí nosné podněty všem čtenářům bez ohledu na jejich 

sexuální, náboženskou nebo jinou orientaci. 

Závěr: 

Diplomovou práci Kateřiny Loužilové hodnotím jako výbornou pro její odbornost, věcnost 

a cenný vědecký přinos. V průběhu psaní se podařilo odstranit nedostatky obsahového 

i formálního rázu, což přineslo výsledek v podobě celkově kultivované práce. Vzhledem 

kjedinečnosti textu a k možnosti zvýšit povědomí odborné i laické veřejnosti o zvoleném 

tématu by bylo vhodné text nebo jeho části publikovat. 

Navrhovaný stupeň hodnocení: Výborně 

V Praze dne 5. května 2010 J. {. I 


