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 Cílem práce bylo zjistit, jak fungují homosexuální páry, jak jsou přijímány ve 

společnosti a jak řeší narození, případně výchovu dítěte/dětí. Zaměření práce je tedy širší než 

jaké napovídá titul práce. 

 V první části práci jsou shrnuta základní fakta týkající se historie přístupu společnosti 

k homosexualitě a platné právní normy regulující partnerské vztahy, resp. rodinné chování 

homosexuálních lidí v ČR i v zahraničí. 

 Dále je ve třetí kapitole probrána možnost využití různých forem náhradní rodinné 

péče; není však jasné, proč autorka tuto kapitolu nazývá adopce, když v ní probírá i 

pěstounskou péči.  

 V obecné části práce není všude jasné, kde začíná parafráze citovaných pramenů; jasně 

je vyznačeno jen to, kde shrnutí pramene končí. Je využita hlavní česká literatura k tématu, 

dvě citované práce jsou v angličtině. 

Vzorek pro kvalitativní empirickou sondu tvořilo 10 homosexuálních párů, z toho dva 

mužské. Výzkumnou metodou byly rozhovory, některé provedené osobně v přímém kontaktu, 

některé přes Skype, několik formou e-mailu. Logika konstrukce otázek není popsána. 

 Práce má přehlednou strukturu, jasně vymezený problém a data shromážděná 

autorkou, byť mají omezený rozsah, jsou relevantní.    

 Práce chce podpořit možnosti homosexuálních párů realizovat přání stát se rodiči –  

toto zaměření autorka neskrývá. Nezaměřovala se tedy na případné hendikepy 

homosexuálních párů ve výkonu rodičovské role.  

Stylistika práce je adekvátní, v práci nejsou gramatické chyby.  
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