
Posudek oponentky diplomové práce
Katedra pedagogiky FF UK v Praze

Jméno a příjmení studentky: Kateřina Vráblíková

Název práce: Pedagogický pohled na výchovu dětí homosexuálními páry

Vedoucí práce: Tereza Bariekzahyová
Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 56
Počet stránek příloh: 11
Počet titulů v seznamu literatury: 45

Formální zpracování: 

Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)
(snad s výjimkou „zkrácených“ odkazů na internetové stránky)
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Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností - neposuzováno

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, 
použitelnost výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jaké základní závěry teoretické části práce by autorka považovala za nepominutelné z hlediska 
pojetí sexuální výchovy ve školách tak, aby odpovídala současnému stavu poznání?

1 2 3 4 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



2. Jak  autorka  interpretuje  sémanické  pozadí  položky  dotazníku  „vadilo  by  vám  mít 
homosexuálně orientované dítě?“ V jakém vztahu je  tato položka k tématu práce a cílům 
výzkumu?

3. Pokud je neumožnění adopce dítětě homosexuálními páry žijícími v registrovaném partnerství 
v  rozporu  s  Evropskou úmluvou,  měla  být  vyučující  v  pozorované hodině angažovanější, 
pokud  jde  o  kritiku  této  diskriminační  praxe?  Je  „otevřenost  vyučující“  dostatečným 
pedagogickým postojem? 

4. Jsou učitelé ve Vašem výzkumném vzorku v přístupu k možnosti adopce dětí homosexuálními 
páry spíše esencialisté nebo konstruktivisté? 

5. V  čem  konkrétně  je  pohled  na  výchovu  dětí  homosexuálními  páry  zprostředkovaný 
diplomovou prací „pedagogický“?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 
Předkládaná diplomová práce  „se zabývá tématem výchovy dětí homosexuálními páry, tím jak se k  
problematice  homosexuality  a  homoparentality  staví  učitelé  základních  škol  a  jak  se  tyto  jejich  
postoje  odráží  ve  výuce” (s.  7).  Zatímco  první  cíl  byl  splněn  ve  vztahu  k  vybraným školám v 
dostatečné  míře,  splnění  cíle  druhého  považuji  za  částečné,  neboť  není  podložen  dostatečnými  
empirickými daty. Nicméně práce jako celek je velmi zajímavou sondou do problematiky, která není v  
pedagogické teorii téměř řešena.

Ke  kladům práce  řadím kvalitní  základ  v  odborné  literatuře  včetně  cizojazyčné,  zprostředkování 
závěrů  zahraničních  výzkumů  a  schopnost  srozumitelného  a  odborně  fundovaného  výkladu.  Za 
určitou slabinu teoretické části považuji kapitolu pátou, v níž lze spatřovat vlastní pedagogické těžiště 
textu. Zde předložené stručně pojaté obecné poznatky a zásady by bylo možno kriticky konfrontovat s  
hlubší analýzou RVP a učebnic určených rodinné výchově, výchově ke zdraví či sexuální výchově (o 
nichž  autorka  tak  jako  tak  hovoří),  jež  by  ukázala,  zda  je  ve  vzdělávání  téma  homosexuality  a 
homoparentality  (ale  také  genderových  identit  obecně)  stále  ještě  polem  plným  zamlčených 
genderovaných poselství, anebo již odborně zakotvenou a didakticky rozpracovanou problematikou. 
Nicméně  už  pouhá  skutečnost,  že  ze  sedmi  učebnic  se  těmto  otázkám  věnují  pouze  tři,  je 
symptomatická (co si o tom myslí autorka však z textu nevyčteme).

Výzkumná část práce nabízí zajímavou sondu do postojů učitelů dvou vybraných škol z Teplicka k 
homosexualitě. Oceňuji zejména vytěžení dotazníkových dat a jejich interpretaci. Na druhou stranu si 
nejsem jista, v jakém vztahu je metoda dotazníkového šetření k metodě rozhovoru a pozorování, resp.  
jaká je vazba mezi výzkumnými otázkami č. 1 a č. 2 + 3 praktické části práce. Kauzální vztah zde  
nemůže být na základě zvolených metod a způsobu zpracování dat odhalen, přestože se zdá, že jeho 
postižení  je z  hlediska cílů práce stěžejní.  Také nelze přehlédnout určitu nesymetrii  designu,  kdy 
pozorování výuky bylo provedeno pouze na jedné ze škol. Přes tyto metodologické výhrady jsou však 
výsledky zajímavé a obohacují současný stav poznání.

V textu se objevují ojedinělé stylistické nedostatky a nesrozumitelná vyjádření, např.:
„Uzavření registrované partnerství je překážkou” (s. 25)
„Pokud  jde  o  druhou  výzkumnou  otázku,  pak  můžeme  shrnout,  že  na  obou  školách  je  o  ho-
mosexualitě i homoparentalitě vyučovány” (s. 60)
„...hovoří o otevřené a plánové g/l rodině” (s. 20).
„Navíc celá řada jedinců se právě v důsledku své sexuální  orientace k rodičovství  třeba otevřeně 
nepřihlásí” (s. 21) – co tím myslíte?

Po formální  stránce  bych  ocenila  pro  větší  přehlednost  standardní  odstavcování  textu (odsazením 
zleva).

Doporučení k obhajobě: doporučuji
Navrhovaná klasifikace:  při přesvědčivé obhajobě výborně
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