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Téma práce: Zvolené téma pokládám za aktuální. Jeho zpracováním se autorka
snaží reflektovat současné postoje mladých lidí k plánovanému rodičovství a
problémům s tím spojených.
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Úroveň bakalářské práce (formální požadavky na BP): odpovídá požadavkům

Konkrétní náměty, připomínky nebo otázky vyžadující doplnění u obhajoby:

Zvolené téma pokládám za aktuální. Studentka pojala problematiku komplexně a
prokázala její dobrou znalost. Práce je vyvážená z hlediska teoretického základu i
praktické (empirické) části. Teoretické zaměření práce předkládá poměrně ucelený
souhrn stručných, ale výstižných poznatků o sociální a rodinné politice v ČR, včetně
vybraných demografických ukazatelů. V této části autorka prokázala velmi dobrou
odbornou úroveň - předložený materiál koresponduje i se současnou legislativou,
byť by nebyl žádný právní předpis citován v použité literatuře a zdrojích. Empirická
část práce má jasně stanovený cíl, který je v závěru vyhodnocen. Autorka z hlediska
metodologie pracuje s pojmem kvantitativní výzkum, ale z hlediska sociální praxe se
lze spíše přiklonit k pojmu výzkumná sonda a to především co do rozsahu
zkoumaného vzorku. Zjištěné závěry a poznatky je obtížné zobecňovat, ale
pokládám za potěšující jestliže si je autorka vědoma těchto omezení a interpretuje
je střízlivě. Dotazovací technika v podobě dotazníku, přehledné tabulky i výstižné
grafy svědčí o jasné a logické organizaci této části práce. Závěrem je možné
konstatovat, že úkoly, které si autorka práce stanovila a které jsou na bakalářskou
práci kladeny, splnila. Celkové pojetí dané problematiky i kultivovanost zpracování
zaslouží pozornost. Ne potěšující je pak pro nás závěr, ke kterému studentka
dochází.
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K obhajobě kladu tyto otázky, náměty k diskusi:

1. Pojmy partnerství, manželstí a rodičovství jsou z hlediska zpracovávaného tématu
zcela zásadní. Domníváte se, že jsou dnešní mladí lidé dostatečně připravováni na
situace a problémy s tím spojené? Měl by stát, obec či jiný subjekt vytvářet podmínky
a prostor pro předávání pozitivních zkušeností a vědomostí (např. v rámci školní
výuky)? Jaký je Váš názor na tvrzení, že dobrým rodičem se člověk nerodí, ale
postupně se jím stává díky vlastním zkušenostem, ale i díky těm získaným.

2. Rodinná politika je fenomén, který se dává do souvislosti většinou s koncepčními
přístupy státu například v podobě opatření systému sociálního zabezpečení. Je
možné ovlivňovat rodinnou politiku i na regionální či lokální úrovni? Pokuste se
zhodnotit úroveň sociálních služeb pro rodiny s dětmi právě z hlediska lokalizace na
město Hradec Králové.

3. Spatřuji jistý rozpor mezi tvrzením: "vysokoškolačky hodnotily význam rodiny ze
všech vzdělanostních skupin nejvýše" (str. 18) a Vaším dojmem, že ženy
vysokoškolsky vzdělané jsou častěji tzv. .kariéristky" a více se soustředí na budování
kariéry než na rodičovství (str. 57). Pokuste se o vysvětlení. Lze v této souvislosti
uvažovat i o tzv. nechtěné či nedobrovolné bezdětnosti, která začíná mít z hlediska
populačního vývoje svoje místo?

Výsledné hodnocení:

Práci doporučuji zařadit k obhajobě a zároveň navrhuji klasifikaci

velmi dobře
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