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Studentka si zvolila velmi zajímavé a diskutované téma. Práce je rozdělena na část teoretickou a 

praktickou. První část práce je zaměřena  na vymezení a definice homosexuality, vyjasnění pojmů a 

shrnutí historie homosexuality. Je vymezeno registrované partnerství včetně výhod a nevýhod. Dále 

se definuje význam rodiny pro dítě a přehled typů NRP. Shrnuje též faktory ovlivňující dětskou 

psychiku. Ve druhé části jsou rozebrány výsledky dotazníkového šetření, jež mělo za cíl zmapovat 

pohled české veřejnosti na svěřování dětí do péče homosexuálům. Studentka též uvádí některé 

reakce z diskusního fóra a názory získané z dotazníků. Práce je doplněna 5 kazuistikami. Po úvodu 

následuje kapitola vymezující a definující homosexualitu jako jev. Následuje proces comingout a jeho 

fáze, dále homofobie. Třetí rozsáhlou kapitolu tvoří historie homosexuality v Evropě a ČR., ve 

starověku, středověku, osvícenství, 19. a 20. století, kde je zřejmé, jak se pohled veřejnosti na 

homosexualitu výrazně měnil, Ve 4. kpt. se autorka zabývá registrovaným partnerstvím- jeho 

výhodami a nevýhodami. Pátá kapitola se věnuje významu rodiny pro dítě, zmiňuje rodičovství 

biologické versus psychologické a uvádí základní psychologické potřeby dítěte podle prof. Matějčka. 

Studentka vnáší dilema, zda není pro dítě lepší vyrůstat se stabilním homosexuálním zralým párem 

než v labilní nezralé heterosexuální  rodině či v ústavu. V další podkapitole se studentka  zabývá 

psychickou derpivací a náhradní rodinnou péčí. Šestá kapitola se věnuje jednotlivým typům NRP/ 

definice NRP v ČR, adopce, pěstounská péče, svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče, 

opatrovnictví a poručnická péče/.  V sedmé kapitole se autorka věnuje problému hodnot a 

výchovných cílů/ adaptace jedince na prostředí, vrozené a získané dispozice k poruchám chování/. 

Osmá kapitola nese název „endogenní a exogenní faktory“ a v deváté kapitole se studentka věnuje 

výsledkům výzkumu. Dotazníkové šetření  se zabývá pohledem české veřejnosti na svěřování dětí do 

péče gay a lesbickým párům. Studentka si zvolila 3 hypotézy. Splněnými cíli práce bylo zjistit, jak se 

názory společnosti postupně mění a jaký je současný postoj, nastínit pohled opačné strany a uvést 

argumenty z pohledu homosexuálů prostřednictvím kazuistik. Šetření se zúčastnilo 143 rspondentů 

napříč věkovými kategoriemi. Klíčovou otázkou bylo, zda by respondenti svěřili či nesvěřili děti do 

péče homosex. rodičům a proč.  Autorka též vedla rozhovory s respondenty. Výsledky šetření jsou 

přehledně zpracovány v grafech a analyzovány a jsou zajímavé, stejně tak jako reakce na diskusním 

fóru. Velmi cenná je kapitola uvádějící nejčastěji zastoupené a nejzajímavější názory z dotazníků. 

V desáté kapitole se uvádí  názory homosexuálně orientovaných mužů a žen, kdy hlavně ženy vítají 

možnost NRP. 

Teoretická část je napsána odborně, přehledně a čtivě. Studentka vycházela z platné legislativy. Práce 

je cenná už proto, že na trhu neexistuje dostatek literatury  zaměřující se na tento problém. Využila 

odbornou literaturu a internetové zdroje, výborně pracovala s citacemi. Kapitoly na sebe logicky 

navazují.. Práce je stylisticky na výborné úrovni. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikaci 

VÝBORNĚ. 

Otázky: 1/Proč podle Vás probíhá proces comingout u chlapců mnohem obtížněji než u dívek? 2/Jak 

se Vy sama díváte na osvojování dětí homosex. páry, co byste na situaci změnila? 



  


