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1) Aktuálnost tématu 

Rodinný život homoparentálních rodin je v České republice je téma poměrně nové, aktuální, ale 

stále ne příliš probádané. Tyto rodiny čelí řadě problémů, včetně překážek a omezení kvůli 

přiznané sexuální orientaci a já si troufám říci, že autorka ve výběru svého tématu rozhodně 

nepochybila.  

  

 

2) Cíle práce, výzkumné otázky a jejich naplnění 

Autorka si stanovila hlavní výzkumný cíl jako identifikaci bariér znemožňujících 

homoparentálním rodinám rovnocenné fungování, jako rodinám heterosexuálním. Tento cíl dále 

rozvedla o dva dílčí cíle - zrušení bariér znemožňující rovnocenné fungování homoparentálních 

rodin pomocí nástrojů veřejné politiky (tato formulace není vhodná – autorka popisuje nástroje 

veřejné politiky, a to není totéž jako „zrušení bariér“) a nalezení „příkladů dobré praxe“ 

a zakomponování fungujícího modelu ze zahraničí, do české veřejné politiky. Výzkumné otázky 

korespondují se stanovenými cíli (oceňuji shrnující tabulku na str. 7) a autorce se je podařilo 

uspokojivě naplnit. 

  

 

3) Propracování a aplikace teoretických východisek a přístup 

Autorka práci teoreticky vystavěla na konceptu diskriminace na základě sexuální orientace 

a konceptu nových rodinných forem. Obě teorie velmi dobře zpracovala a vhodně se o ně v práci 

opírá. Ač v práci chybí veřejně-politická teorie či koncept, práce má „veřejně-politický náboj“ 

(díky zaměření na VP nástroje, ale také kvůli celé koncepci a pojetí práce).  

Oceňuji, že autorka zpracovala i kapitolu, v níž definuje hlavní pojmy, s nimiž pracuje.  

 

 

4) Metodologie 

Provedený výzkum má kvalitativní charakter, přičemž autorka prováděla hloubkové rozhovory 

s homoparentálními rodiči i experty. Dále se účastnila jako dobrovolnice projektu Gay rights are 

human rights, který probíhal formou víkendového pobytu, na němž se sešly 

homoparentální rodiny s odborníky na danou problematiku. Tím získala hluboký vhled do 

problematiky a díky poměrně velkému počtu respondentů (20 rodičů a 3 experti) i dostatek 

kvalitních dat.  

Oceňuji, že autorka zpracovat podkapitolu týkající se již zpracovaným výzkumům. Na druhou 

stranu zde chybí opora v metodologické literatuře.   

 



 

 

 

 

5) Využití literatury a dat 

Ačkoliv je daná problematika málo probádaná, autorka pracovala s dostatečným množstvím 

českých i anglických zdrojů. Rovněž se vhodně opřela o primární i sekundární data.  

 

 

6) Věcná správnost a přesvědčivost argumentace 

Autorka se snažila o vysokou úroveň srozumitelnosti a věcná správnosti, což je v práci hodně 

znát. Jde např. o kapitolu „odůvodnění“, v níž vysvětluje svá pracovní východiska k dané 

problematice nebo o kapitolu definující základní pojmy.  

 

 

7) Formální úprava a jazyková stylistika 

Práce se vyznačuje kvalitní formální i jazykovou stránkou.  

 

 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „A“. 

 

 

 

 

Datum: 22. 1. 2018                                                                                       Podpis: 


