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Jaké námitky se objevují ve veřejném prostoru vůči homoparentálním rodičům? 
K jakým poznatkům vedlo tzv. expertní šetření autorky práce? 

Předložená bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem výchovy dítěte 
v homoparentální rodině. Jak známo, právě tato tematika vyvolává kontroverzní postoje a 
vede k ostrým polemikám mezi stoupenci a odpůrci této formy rodičovství. 
Autorka svou práci rozdělila na teoretickou část a výzkumné šetření. V teoretické části se 
zabývala problematikou právního zakotvení institutu registrovaného partnerství. Ukazuje, 
že existuje značná nerovnost v právním postavení dítěte v rodině a v partnerských 
vztazích. Kapitola je uzavřena úvahou o možnostech vzniku homoparentální rodiny. Druhý 
okruh je věnován socializaci a základním potřebám dítěte. Třetí okruh je věnován 
problematice předsudků. V empirické části je realizována výzkumná sonda, která byla 
realizována v podobě tzv. expertního šetření, kdy se autorka obrátila na vybrané 
renomované odborníky, přičemž každý byl z některého zainteresovaného oboru: sociologie, 
sexuologie, výchovy , terapie atd.  
Celkové hodnocení: Předložená práce jasně formuluje problémy a předkládá nástin jejich 
řešení. Autorka prokázala orientaci v dané problematice a přinesla podněty k jejímu řešení. 
Práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce a lze ji doporučit k obhajobě.  
 


