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Na jaké problémy narážejí jedinci s homosexuální a lesbickou orientací? Jak se vyrovnávají 
s kritickou fází, označovanou jako coming out, kdy zveřejňují svou orientací?  Proč veřejnost 
odmítá svěřit homosexuálním nebo lesbickým párům výchovu dětí?  

Diplomantka předložila práci na citlivé téma vztahů k vlastní rodině u homosexuálů a 
lesbicky orientovaných žen. Na základě rozhovorů se stavila výzkumnou část, která je 
vzhledem k malému vzorku respondentů spíše sondou než výzkumem; je také ptázkopu, jak 
vlastně vyhodnocovat kvalitativní výzkum. Text práce čtenáři umožňuje dobrý vhled do 
problematiky a autorka zvláště v teoretické části ukázala soubor základních problémů, 
s nimiž se u takto orientovaných jedinců lze setkat, zvláště pak při řešení problematiky tzv. 
coming out – objevení a přiznání se k odlišnému zaměření od většinové populace. K textu 
lze vznést některé připomínky: Autorka asi na dvou místech špatně, tak jako řada televizních 
a rozhlasových komentátorů, používá zájmeno svůj ( s.  8 a 41). Z textu není zcela jasné, 
proč je do teoretické části vložena stránka o Piagetově teorii inteligence (s. 21).  Také pasáž 
o Maslowově pyramidě je zjednodušují, konec konců jako je schematická a filosoficky 
obtížně únosná celá koncepce této pyramidy (s. 15).  
Práce je psána velice kultivovaně, vyváženě a čtivě, přináší celou řadu dobrých vhledů do 
problémů v dané oblasti. I když většina prací o homosexualitě popisuje kritickou fázi objevu 
vlastní orientace a její vystoupení – veřejné přiznání, autorka popsala i coming out rodičů, 
kteří reagují v několika fázích na přiznání vlastních dětí k homosexualitě či k lesbické 
orientaci. Rukopis je veden poměrně vzorně, jen asi na třech místech jsou drobné překlepy. 
Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce – a lze ji doporučit k obhajobě. 
 
 
 


