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Jana Hrazdilová je absolventkou mého sociologického semináře. To obvykle znamená, že jde 
o studenta, jehož vývoj od počátku seznamování s možnostmi empirické sociologické 
analýzy, až po dopracování bakalářské práce, mám možnost sledovat, případně korigovat 
nebo naopak se jím inspirovat. Prostě – obvykle jde o dlouhodobější systematickou 
spolupráci. V tomto případě ale k ní nedošlo. Jednak proto, že už během studia Jana 
Hrazdilová nepracovala příliš systematicky – spíš byla její práce systematicky přerušovaná – 
a hlavně, že sepsala svou bakalářskou práci vlastně úplně beze mě. Já jsem sice měl některé 
připomínky, ale už bylo dost pozdě. Protože Jana Hrazdilová přišla s textem někdy v půlce 
září s tím, že ho chce odevzdat v zářijovém termínu. Nemohl jsem udělat nic jiného, než že 
jsem jí řekl, že jí v tom nemohu zabránit, ale také, že nemohu převzít spoluodpovědnost za 
výsledek. Protože jsem u toho nebyl, když vznikal. Nicméně jsem nějaké připomínky a 
náměty měl. A jak se ukázalo, Jana Hrazdilová s nimi pracovala. (Zdá se, že pracovat 
v rychlosti a na poslední chvíli jí vyhovuje.)  
Výsledek je rozpačitý. Kromě řady dílčích námitek (například chyby a překlepy, včetně 
„zapomenuté“ upoutávky, co chtěla autorka ještě doplnit a pak nedoplnila – viz str. 20 a 
poznámka o Komunistickém manifestu - i občasné gramatické nesrovnatelosti: větné /např. 
str. 16/ i další /např. str. 15/) mám několik námitek podstatných. 
Tedy: Jana Hrazdilová pracuje s prameny poměrně volně. Dochází tak velmi často k situaci, 
že není jasné, odkud poznatek, zjištění, ba dokonce hodnocení pochází. To je tak časté, že ani 
není potřeba uvádět příklady – je to spíš standardní situace… 
Avšak je to vlastně dost logické v souvislostech, kdy záběr, který zvolila, je tak široký, že 
nezbývá než postupovat zkratkovitě a útržkovitě. Tedy – zřejmě – i v „domýšlení“ pramenů a 
případných souvislostí jak se autorce hodí. Asi bych jí při existenci spolupráce doporučil 
výrazné zúžení tématu. Možností je řada. 
Zjednodušení a zploštění tématiky se projevuje na mnoha místech. Pozoruhodné je to nejen 
při formulování východisek (například limitování funkcí manželství na dvě – tři a opomenutí 
některých, jako jsou zabezpečení a bezpečnost, informační otevřenost či uzavřenost, 
komunikační funkce, funkce vzájemné pomoci v životě…Nejmarkantnější je asi 
zjednodušení, které v sobě nese využití „Bronfenbrennerova eko-psychologického pojetí 
vývoje jedince“ jako jediného možného východiska!), ale i při vztazích mezi jednotlivými 
celky práce. Není jasné proč zrovna jsou využity charakteristiky s nimiž se pracuje ve 
srovnáních a ani výběr právě těchto zemí (viz kapitola 6.), protože není jasné jak lze 
vztáhnout obecnou otázku (ta na str. 8 je centrální hypotézou práce?) a indikace pro její 
testování. A to proto, že nejsme svědky hlubšího přístupu k problémům (viz – obecné pojetí 
rodiny a funkcí a možností aspektů, které je nutné brát v úvahu, včetně například kulturních a 
tradičně – historických, ale také „letmé naznačení“ toho, co to jsou hodnotové preference či 
hodnoty vůbecv kapitole 7., atd.).  
Vůbec je pro práci příznačné, že je uspěchaná, dělá dojem naznačení témat a jejich jen 
letmého propojování, bez možností zakotvení a tedy i ucelenější interpretace. 
Ještě jednu poznámku: v práci se v souvislosti s možnostmi soužití a podobami manželství či 
rodiny vůbec nevyskytuje slovo láska. To ve mně vyvolává potřebu zeptat se autorky proč 
tomu tak je… 
V práci jsou i vážné metodické chyby. Především práce s chí – kvadrátem jako nástrojem pro 
charakteristiku váhy vztahu mezi korelovanými proměnnými. Pro pořadové znaky (a většinou 



se o ně jedná) je užitečné pracovat raději s variantami Pearsonova koeficientu, který v sobě 
zahrnuje jak možnost uspořádání podle váhy, tak pokud jde o podobu směru vztahu mezi 
dvěma proměnnými. 
K věcným informacím ze srovnávací analýzy: tak který vztah (vzthay) se objevil jako 
nejsilnější? Tedy: které ze sledovaných proměnných byly mezi srovnávanými zeměmi 
v nejvíce diferencovaných vztazích? Ze závěru to tak jasně nevyplývá. 
 
Jana Hrazdilová prokázala, že je schopná pracovat i s tak složitým tématem, ale – jen 
takovými lehkými doteky tématu. 
Je to docela příjemné zjištění, že lze také o diplomanta „pečovat“ tak, že se o něj vedoucí 
přímo při zpracovávání bakalářské práce nestará, ale založí jakási „semínka znalostí a 
dovedností“, kterých pak diplomant využívá, a že z toho nevyjde „naprosto beznadějný 
výsledek“.  
Na druhé straně je škoda, když šikovný student/ka v této samostatnosti pokročí k určitým 
omezením, která by spoluprací s vedoucím práce mohl překročit a téma by bylo zpracována 
zřejmě úplněji, přesněji a věcněji. Skutečně je Janě Hrazdilové doposud vlastní až zbrklost a 
také netrpělivost při formulaci poznatků i práci s prameny. To je moje základní námitka vůči 
její bakalářské práci – spěchem a nepromyšleným a málo soustavným přístupem ztrácí 
možnost využít víc jak svých dispozic, tak svých znalostí.  
 
Doporučuji práci Jany Hrazdilové přijmout k obhajobě a na základě průběhu obhajoby ji 
ocenit v rozpětí mezi 25 až 30 kredity. 
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