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 Začnu formálně stylistickou a jazykovou stránkou práci, což je bohužel jediný bod, 
kde mohu text chválit. Vyjadřování je z jazykového hlediska kultivované, až na občasné 
nedostatky v interpunkci mu nelze po této stránce nic zásadního vytknout. 
  
 Zásadní námitku mám vůči koncepci práce. Téma, jak je uvedeno v názvu, je natolik 
široké, že by vydalo na několikasvazkovou publikaci. Kromě toho název neodpovídá obsahu: 
autorka popisuje provedený výzkum týkající se vnímání instutuce rodiny ve vybraných 
evropských společnostech, nikoli v celé Evropě, a pojem „evropská společnost“ je stejně 
obsahově prázdný – je to nepřípustná homogenizace. Přinejmenším by zde měl být použit 
plurál, „evropských společností“; nejde tu o detailistický padantismus, je to chybné 
pojmenování. V první větě textu je dokonce uvedeno, že „práce pojednává o měnících se 
vztazích mezi institucí rodiny, manželstvím a dětmi v současné společnosti“ (str. 5) – v jaké 
současné společnosti? O jakých vztazích, když jde o charakteristiku výzkumu názorů 
v některých vybraných evropských zemích na otázky týkající se rodiny? Vyjadřování je 
z věcného hlediska velmi nepřesné.  
 Občasných generalizací se autorka dopouští i dále v textu – např. na str. 18 
(podkapitola „Exkurz do historie instituce manželství“), kde hovoří obecně o vývoji od 
středověku k 19. století a nespecifikuje, v které zemi/zemích, říká, že „instituce manželství je 
po celou dobu ostře sledována ze strany katolické církve.“ To má platit o celé Evropě, nebo o 
čem? 
  

Výběr materiálu : Vysvětlení, proč byly vybrány právě uvedené země EU (Rakousko, 
Švédsko, Finsko, Řecko, Česko, Maďarsko, Slovensko) považuji za nedostatečné (autorka se 
to pokouší zdůvodnit na str. 30-35). Uvádí, že vybrané země reprezentují různou dobu 
připojení k EU, různou životní úroveň, HDP na hlavu, různou míru nezaměstnanosti, různý 
podíl sociálních výdajů na rodinu, dále věk při uzavírání manželství, porodnost a věk rodících 
žen a „politicko-historický vývoj zemí, které se vyvíjely ve speciálních kontextech v zásadě 
rozlišený na demokratický vývoj západní Evropy po druhé světové válce a komunistický či 
vojenský režim v zemích střední, východní a jižní Evropy stejného období“ (str. 35) –  to je 
bezpochyby velmi podstatný činitel, ovšem uvedená formulace je z hlediska politické 
geografie poněkud zmatená: patří snad Rakousko, Finsko a Švédsko do západní Evropy? 
Autorka měla patrně na mysli různé politické systémy: parlamentní demokracii, 
komunistickou totalitu a vojenskou autokracii. V každém případě, proč zastupují daný typ 
politického systému právě vybrané země, a ne jiné (např. proč Rakousko a ne třeba Německo, 
Francie, Itálie či Španělsko, proč ne Polsko či Slovinsko, proč Řecko a ne Portugalsko), stejně 
vysvětleno není. Autorka uvádí, že čerpala z výzkumu European Values Study z roku 1999, 
šlo tedy o praktický důvod, že uvedené země výzkum zahrnoval? (Výzkum EVS není vůbec 
uveden v bibliografii – pokoušela jsem se ho dohledat na jedné ze dvou pravděpodobných 
citovaných internetových adres, ale neúspěšně, jedna se vůbec neotevřela).  
  

Teoretická a metodologická stránka: Autorka svá teoretická a metodologická 
východiska explicitně nespecifikuje, z citované literatury však vyplývá, že je jí nejbližší 
sociologický úhel pohledu. V tomto směru je však uvedená bibliografie  nedostatečná: rodina 



je jedno z nejfrekventovanějších témat genderových analýz, a v tomto směru zde zdroje 
prakticky chybí; uvedena je čistě historická kniha Lenderové, jen v češtině je však k dispozici 
sousta dalších zdrojů – jmenujme alespoň Existuje středoevropský model manželství a rodiny? 
(ed. Hana Havelková, 1995) nebo více než padesátistránková kapitola v textu Ženy, muži a 
společnost, který vydalo nakladatelství Karolinum (2003) – „Gender a intimní vztahy“ (s 
podkapitolami např. „Sociologie konstruuje rodinu“, „Heterosexuální manželství“, „Rodiny 
s jedním rodičem“, „Násilí v rodinách a intimní vztahy“ ad.). Sociologický ústav vydává 
bulletin „Gender, rovné příležitosti a výzkum“, kde je problematice rodiny věnována 
pozornost téměř v každém čísle. Autorka pouze na dvou místech stručně konstatuje, že se 
v českém prostředí rozvíjí feministická diskuse (str. 15) a že žena byla „ze sociologicko-
genderového pohledu odedávna definována ze svého vztahu k mužům“ (str. 18, zřejmě 
následující část čerpá z Lenderové, ale odkaz tu není). Dvě z tabulek jsou pak genderově 
rozlišené, ale genderový rozdíl či shoda není nijak interpretována. Vůbec tím nemíním, že by 
autorka měla přejímat feministickou interpretaci, pokud s ní nesouzní; mohla ji pojednat 
třeba i velmi kriticky, ale úplně ji vynechat u tohoto tématu prostě není možné. 

Z metod vhodných pro takto tematizovaný text by se nabízela analytická a/nebo 
komparativní metoda. Hlubší analýza však chybí, není tu výrazněji rozebírán vztah 
k uvedeným činitelům, které autorka charakterizuje jako vodítko k výběru jednotlivých zemí 
(HDP, životní úroveň, ..., viz výše). Za komparaci nepovažuji popsání výsledků 
z jednotlivých tabulek a konstatování, čím se od sebe liší což také není podrobeno důkladnější 
analýze. Příklad: autorka konstatuje, že Finsko a Švédsko jsou poměrně „nereligiózní“ (str. 
58), kdežto v Rakousku odkazuje na silnou katolickou tradici (str. 47), nezamýšlí se však 
v této souvislosti nad otázkou, proč je např. historicky silně luteránské Švédsko i Finsko nyní, 
na rozdíl od katolického Rakouska, nereligiózní? Jde o rozdíl protestantské a katolické 
tradice, nebo o další ekonomicko-sociální faktory? U rakouských respondentů/respondentek 
na str. 70-71 je uvedeno, že jejich odpovědi byly z hlediska míry tradicionalismu „zajímavé“, 
poněvadž se projevilo „… silné hodnocení náboženství, zároveň však často převážil postoj 
odklonu od tradičních hodnocení.“ Co je to za hodnocení, „zajímavé“? Převažující použitou 
metodu tedy musím charakterizovat jako deskriptivní . 

 
Citace: Nejčastěji je citován text I. Možného, který byl zřejmě hlavním teoretickým 

východiskem. Některé texty uvedené v bibliografii citovány nejsou (zmíněná Lenderová). U 
citací je jen někdy uváděna stránka, a to i v případě, že jde o konkrétní přímou citaci, ne 
pouze o odkaz na text jako celek (např. na str. 11 či 21). Na str. 20 je zapomenutá poznámka 
(„polit.ideologické hledisko-přidat: „rodina“ v Komunistickém manifestu!!!“). Zapomenout 
v textu může něco každý, ale to „polit.ideologické hledisko“ tam přidáno nebylo, což by 
v historickém exkurzu být mělo. 
  
 Závěr : Text vykazuje ne zcela ujasněnou koncepci, není koherentní a vůbec není 
jasné, co z něj má vyplývat. Jen juxtapozice názorů na rodinu v některých evropských 
zemích? Jakou to má výpovědní hodnotu? Je mi to líto, ale nemohu práci k obhajobě v tomto 
stavu doporučit. 
 
 
V Praze, 25. 10. 2006 


