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1) Co Vás na zjištěných výsledcích nejvíce překvapilo?
2) Jaká doporučení byste dala pedagogům základních škol ohledně výuky o 

homosexualitě a homoparentalitě?
3) Jak si vysvětlujete, že ženy se zdají být k homosexualitě a homoparentalitě 

tolerantnější než muži?

Předkládanou práci s názvem Pedagogický pohled na výchovu dětí homosexuálními páry
považuji za kvalitní a v mnoha ohledech cennou diplomovou práci.

Autorka se ve své práci zabývá postojem pedagogů na základních školách k homosexualitě 
a homoparentalitě. Práce je koncipována jako teoreticko-empirická. Teoretická část sestává 
z 5 hlavních kapitol, v rámci kterých je čtenář postupně seznámen se základním pojmovým 
aparátem, s rodinou v transformaci, genderovými rolemi a identitou, s právními aspekty 
homoparentality, s gay a lesbickým rodičovstvím (včetně cest vedoucích k takovému 
rodičovství), s výzkumy homoparentality, a konečně s pojetím homosexuality ve školách. 
V rámci empirické části autorka zrealizovala vlastní výzkumné šetření, jehož cílem bylo 
zjistit 1) jaký je postoj pedagogů k otázce homosexuality a homoparentality, 2) zda a jak je 
o těchto tématech vyučováno, 3) jak se postoj učitelů odráží ve výuce/vyučování. Autorka 
v rámci praktické části kombinovala dotazníkové šetření, rozhovory a pozorování.

Na práci oceňuji především:
 volbu aktuálního a diskutovaného tématu
 dobrý vhled autorky do zvolené problematiky, 
 snahu o přehlednost a srozumitelnost textu pro čtenáře
 velmi kvalitně a uceleně zpracovanou teoretickou část za použití relevantních a 

aktuálních zdrojů (včetně prostudování planých legislativních dokumentů a 
zahraničních zdrojů)

 v teoretické části výborně zpracovanou kapitolu Výzkumy homoparentality
 realizaci a vyhodnocení dotazníkového šetření 
 zajímavé a cenné poznatky, které přinesly výsledky výzkumné sondy
 zařazené přílohy

Za nedostatky práce považuji:
 kapitola 5 v teoretické části by mohla být rozšířena o hlubší analýzu dostupných 

učebnic a dalších výukových materiálů vzhledem ke sledovanému tématu
 ne zcela naplněný cíl 3 - k úplnému naplnění cíle „jak se postoj učitelů odráží ve 

vyučování“ by bylo vhodné zrealizovat v rámci empirické části pozorování ve větším 
počtu hodin a u většího počtu učitelů 

 občasný výskyt překlepů


