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Předložená diplomová práce se zabývá rodinnými vztahy u gayů a lesbiček. Pozornost je 
věnována teoriím vzniku odlišené sexuální orientace, kde se autorka přiklání 
k multifaktoriálnímu podmínění a určitý důraz klade na povahu vztahu k rodičům. Další 
část práce mapuje problematiku gaye i lesbičky ve vztahu k sobě i druhým, především pak 
k primárním vztahům. Následně je věnován prostor krizovým mezníkům v ontogenezi a 
procesu comming out. Teoretickou část práce uzavírá analýza sekundárních rodinných 
konstelací gayů a lesbiček, jejich možnosti soužití i naplnění rodičovství. Empirická část 
obsahuje kvalitativní výzkumné šetření s respondenty, kteří mají s odlišnou sexuální 
orientací vlastní zkušenost.
Náměty k diskusi:
Zajímavé je autorčino empirické zjištění, kdy ve výzkumném vzorku nachází častý nesoulad 
v rodině, absenci otce a kladný až těsný vztah k matce či výchovu prarodičem. Současně 
v teoretické části poznamenáváte, že „homosexualita je do jisté míry zapříčiněna přemírou 
opečování ze strany matky a ztrátou zájmu otce, který se chová rozporuplně.“ (s. 12) 
Nejsem přesvědčena, že tyto neshody ovlivňují trvalé sexuální chování, spíše znesnadňují 
identifikaci či ujasnění role muže či ženy a patrně mohou způsobovat větší tendenci 
k experimentování, nejistotu, strach či hledání ve vztazích. Objasněte vlastní stanovisko, a 
to i na základě vašich výzkumných zjištění.
V práci jsem nenalezla výraznější zhodnocení vlivu širšího sociálního prostředí či 
společenského klimatu na celkově zvýšenou tendenci k experimentování s vlastní sexuální 
identitou, tj. vyhledávání zážitků, které by v dřívějších dobách byly klasifikovány jako 
překračování normy a dnes jsou u mladších generací stále častěji tolerovány. Jaký je váš 
názor na tento jev. Má v tomto případě vliv také rodinné prostředí?






