
Posudek vedoucí bakalářské práce Karly Tóthové „Vývoj dítěte v homoparentální rodině 

(ve světle výzkumů)“  

Autorka si zvolila téma, které je vzhledem k současné celospolečenské diskusi a uvažovaným 

legislativním změnám velmi aktuální. Rozhodla se prozkoumat současnou sumu znalostí týkajících se 

vývoje dětí v homoparentálních rodinách. Vychází z předpokladu, že řada kritických hlasů se opírá 

spíše o předsudky vůči homosexualitě jako takové a nikoliv o skutečné negativní dopady na děti.  

Práce je členěna do šesti kapitol. První kapitola stručně definuje rodinu. Opírá se především o 

sociologické vymezení. Druhá, v kontextu práce poměrně obsáhlá kapitola, popisuje systém náhradní 

rodinné péče, která může být další možností vzniku homoparentální rodiny. Třetí kapitola je již 

zaměřena přímo na téma homoparentality. V úvodu popisuje historický vývoj přístupu 

k homosexualitě. Dále se věnuje vývoji pohledu na rodičovské kompetence homosexuálně 

orientovaných osob ve světě i u nás. Poukazuje na historické rozdíly v tomto vývoji. Velmi stručně 

autorka zmiňuje otázku postojů veřejnosti k těmto otázkám. Čtvrtá kapitola je věnována vývoji 

genderové a sociální identity dítěte v kontextu homoparentality. Další kapitola se zabývá výchovnými 

styly v gay a lesbických rodinách. Odděleně se věnuje specifikům přístupu lesbických matek a gay 

otců. V úvodu šesté kapitoly autorka upozorňuje na některá omezení výzkumů homoparentality 

(velikost a dostupnost výzkumného souboru apod.), upozorňuje na nedostatek domácích dat. Dále 

přináší souhrny některých významných zahraničních výzkumů z dané oblasti. Na základě 

prozkoumaných studií autorka v závěru konstatuje, že přes dílčí rozdíly ve výchovném působení 

homoparentálních rodičů nemáme žádní relevantní poznatky o negativním vlivu na zdravý vývoj dětí.  

Práce je dobře strukturovaná, přehledná. Formulace jsou jasné a srozumitelné. Autorka prokazuje 

schopnost kritického uvažování, které se odráží v jejím hodnocení současné legislativní úpravy situace 

homoparentálních rodin.  

Autorka se opírá o více než padesát převážně zahraničních zdrojů (bez elektronických zdrojů), což 

v kontextu bakalářské práce není běžné. Práce je po formální stránce v pořádku.  

Navrhuji hodnocení výborně.  

 

V Praze dne 3.6.2017                                                                        PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D 

 

 


