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Název práce: 
Rodina a její význam pro současnou společnost 

L J Práce je literární rešerší. X Práce obsahuje vlastní výsledky. 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza ... 
Zjistit pohled dnešní společnosti na význam rodiny a zjistit rozdíly v názorech na 
pojetí tradiční rodiny mezi lidmi narozenými v plně funkčních rodinách a rodinách 
neúplných,dysfunkčních a problémových . 

• 
Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna teoretickou a empirickou část,Teoretické části se autorka analyzuje 
současný stav rodiny,její význam a funkce,které zastává v současné 
společnosti.Zmiňuje rodinný cyklus .Podstatné pro řešení zadaného problému je 
podchycení proměn rodiny.s akcentací novověku,postmoderní doby včetně 
současného trendu - individualizace společnosti. 
Zvláště cenným je pokus autorky o zmapování některých demografických a 
sociologických aspektů,týkajících se současné rodiny. 
Je zde nastíněn časový posun a změny v uzavírání a délce trvání manželství,změny 
v reprodukčním chování.Řešenou problematiku uzavírá nastínění diferenciace rodin 
podle funkčnosti, s akcentací krizových situací.Celý teoretický rozbor uzavírá zmínka 
o sociální politice státu Ikterá by mohla být pojata konkrétněji I. 
Vlastní empirická část je logicky pojata ,výsledky jsou diferencovaně přesně 
interpretovány a vlastní výzkum jako celek je dostačujícím způsobem 
diskutován,shrnut .Nastíněné hypotézy byly potvrzeny. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použitá literatura čítá 20 položek správně citovaných pramenů,doplněných o 5 
internetových zdrojů.Citované prameny jsou aktuální,práci s literaturou lze označit 
jako velmi dobrou. 

Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány? 
Získané výsledky jsou adekvátně diskutovány ,se zjevnou schopností autorky 
analyzovat problém a vidět celou řešenou problematiku v logických souvislostech. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářskou práci 
Jazyková a stylistická úroveň je dobrá.Jednotlivé dílčí výsledky jsou 
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přehledně graficky znázorněny. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle,které si autorka kladla jsou v plném rozsahu splněny. Na ucelený teoretický vhled 
do problematiky, navazuje empirické šetření"kde jsou jasně formulovány 
hypotézy,ověřenya zhodnoceny v souvislostech,Autorka pracovala samostatně. 

Otázky a připomínky oponenta: 
Shrňte rozdíly v hierarchii životních hodnot u respondentů z plně funkčních a 
dysfunkčních rodin 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
ínformací) 

ní výborně O velmi dobře O dobře O nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponent/J'ul4c. _úr~r 

Instrukce pro vyplněnf: 
• Prosfme oponenty i Skolitele o co nejstručnějSf a nejvýstižnějSf komentáfe k jednotlivým 

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součásti posudku. 
• V pffpadě práce založené na vlastnfch výsledcfch hodnoťte rovněž použité metody a 

zpracovánf výsledků, obdobně jako u práce diplomové. 
• Posudek se odevzdává (zasflá) v elektronické podobě 


