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1.V čem spatřujete přínos Vaší práce pro oblast pedagogiky, sociální pedagogiky?

2.Na s. 37 píšete o „lesbických rodinách“ , ve kterých probíhal výzkum. Vyskytuje se také 
odborný pojem „gayské rodiny“? Uskutečňuje se výzkum také v těchto rodinách?

     Autorka se ve své zajímavé teoretické práci zabývá méně obvyklým, o to však důležitějším 
tématem zvláště v souvislosti se současnými společenskými trendy. Cílem práce je zjistit, jaký je 
současný pohled v České republice na výchovu dětí v homoparentálních rodinách a jaké 
výchovné aspekty vyplývají z prostředí těchto rodin. Autorka v 5 kapitolách postupuje od 
vymezení základních pojmů, teorie homosexuality a problematiky registrovaného partnerství 
k možnostem vytvoření homoparentální rodiny. V závěru práce jsou předloženy argumenty 
podporující výchovu dětí v homoparentálních rodinách, i ty, které hovoří v její neprospěch. Cenné 
je vymezení rozdílů mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím podle zákona v kapitole 3.1.
Práce je psaná kultivovaným jazykem, citační aparát je uveden podle normy.
   
     Příloha obsahuje m.j. mapu světa s přehledem států a jejich vztahu k registrovanému 
partnerství a adopcím homosexuálními páry včetně komentáře.
   
     Za nedostatek práce pokládám způsoby argumentace ve prospěch výchovy 

v homoparentálních rodinách, které nejsou konzistentní s tvrzením na s.12 - zde autorka 
předkládá možné teorie příčin vzniku homosexuality a mj. uvádí, že „…stoprocentní odpověď na 
otázku, zda je tedy homosexualita dědičná, zatím nemáme. Tato genetická teorie nám také 
nevysvětluje všechny případy.“ – Dále však na s. 27 a s.42 uvádí tyto argumenty: „…k ovlivnění 
dítěte k homosexuální orientaci dojít nemůže, neboť je podmíněna vrozenou dispozicí“, „ 
Výzkumy dokazují, že homosexualita je vrozená a tudíž orientace rodičů nezvyšuje 
pravděpodobnost homosexuality jejich dětí.“




