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Odevzdaná bakalářská práce obsahuje 57 stran včetně příloh. Autorka člení práci na
teoretickou část (do strany 26) a praktickou část (od strany 26 dále). Vlastní práci
uzavírá krátká diskuze, práce obsahuje veškeré předepsané náležitosti jako úvod,
závěr, seznam literatury, přílohy. Autorka v práci cituje použité zdroje předepsaným
způsobem.

Po formální stránce musím vytknout práci velké množství překlepů a také jiných
formálních nedostatků, jako například hojné spojky a jednopísmenné předložky na
koncích řádků, záměny spojovníků a pomlček, gramaticky nesprávné rozdělení slov
na konci řádku. Jedná se o detaily, ale žel právě tyto detaily ubírají práci na její
profesionalitě.

Teoretická část
Po obsahové stránce je kvalita dvojí. V kapitolách, které autorka věnuje historickému
vývoji rodiny, nelze téměř nic vytknout, dějiny zpracovává pomocí svých zdrojů
detailně. Dělení rodiny podle funkčnosti je dosud platným a v praxi využívaným
teoretickým rámcem a v práci má zajisté své místo.

Ve chvíli, kdy se práce dostane ke svému zadanému tématu (Proměny rodiny ve 21.
století), je překvapivě stručná a místy i málo aktuální. Není zcela zřejmé, na základě
jakého zdroje autorka vybrala jmenované typy rodin, či zda je sama autorkou tohoto
dělení. Jednotlivé typy se překrývají. U jednotlivých typů rodin, které autorka
vymezuje, chybí často zcela aktuální problematika. Domnívám se, že se jedná
o nevyužitý potenciál práce, protože z kapitol zabývajících se dějinami víme, že
autorka je schopná zpracovat látku do hloubky. Autorka mohla prokázat, že se dokáže
orientovat v aktuálních otázkách, které se týkají sociální oblasti (snaha o častější
střídavou péči v rozdělených rodinách, uzákonění otcovské dovolené, legislativní
snahy o uzákonění stejnopohlavních manželství a problematika osvojení těmito páry).
K tomu bohužel nedošlo, a z tohoto důvodu má práce spíše sociologický charakter.
Chybí zde hlubší přesah do sociální práce, oboru, o jehož zakončení se autorka snaží.

Praktická část
V praktické části se autorka rozhodla navázat na teoretický rámec dotazníkovým
šetřením a stanovila si sedm cílů či hypotéz, které využila k tvorbě sedmi
výzkumných otázek. Žel k praktické části mám několik výtek. Přestože od sociálních
pracovníků není dle mého názoru třeba očekávat plnou kompetenci sociologického
výzkumníka, měly by být dodrženy alespoň základní metodologické zásady. Kapitolu
popisující metodologii sice práce obsahuje, je ale stručná a chybí zde zásadní
informace, jako například výběr vzorku, zajištění jeho vyváženosti atd.

Byť si autorka dala s vyhotovením praktické části nemalou námahu (získala
a zpracovala data od 70 respondentů a provedla pilotní výzkum), domnívám se, že
z podstaty se jedná spíše o průzkum veřejného mínění. A to navíc ve vzorku, jehož



výběr není nikterak objasněn. Neodpovídá ani demografické rozložení respondentů ve
společnosti (poměr 80 % ku 20 % mezi ženami a muži, vysokoškolsky vzdělané
osoby jsou ve vzorku zastoupeny téměř 50 %). Zejména v situaci, kdy teoretická část
se zaměřuje spíše sociologicky, než směrem k sociální práci, toto vnímám jako
nedostatek.

K Diskuzi: Velmi pozitivně vnímám, že autorka byla schopna vymezit se vůči názoru
svého hlavního odborného zdroje. Na druhou stranu v diskuzi zcela chybí zhodnocení
závěrů samotného výzkumu a jedná se spíše o závěr práce, než o diskuzi.

Závěr
Studentka nevyužila plně potenciál zadané práce. K práci jsem měla větší množtsví
zásadních připomínek, viz výše.
Navrhovaná známka: 2 - 3

Otázky
Jaké státní instituce a nestátní neziskové organizace se zabývají sociální prací s
rodinou a jak mohou být ovlivněny Vámi zmiňovanými změnami?

Domníváte se, že označení “tradiční rodina” je v součanosti relevantním pojmem?

Potřebuje sociální práce dle Vašeho názoru vůbec definovat tradiční rodinu?

Je Vám znám současný stav ohledně tzv. otcovské dovolené?

Jakým způsobem ovlivní výsledky Vašeho výzkumu Vaši vlastní praxi?

Dne 7. 6. 2020 v Pardubicích

Mgr. Barbora Petráš Kampová


