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Aktuálnost tématu: Vzhledem k demografickému vývoji v České republice, kdy sňatečnost v roce 

2011 byla nejnižší od roku 1918, si autorka zvolila velmi aktuální a naléhavé téma. 

 

Cíle práce a jejich naplnění: Hned na úvod bych jako konzultantka chtěla uvést, že autorka ke 

zpracovávání této práce přistupovala s velkou odpovědností, pílí i osobním nasazením. Cíle práce si 

vymezila velmi precizně, jasně a uchopitelně a má je provázány s výzkumnými otázkami. 

 

Metodologie: Autorka má důkladně promyšlenou a pregnantně popsanou metodologii, kdy pracuje 

s relevantní metodologickou literaturou. Vhodně kombinuje analýzu dokumentů s 

polostrukturovanými rozhovory s páry, kteří spolu žijí nesezdaně.  

  

Obsah práce: Autorka vhodně použila pro teoretické zarámování své bakalářské práce kulturní a 

strukturální teorie vysvětlující změny v rodinném chování, kdy využila četnou českou i zahraniční 

literaturu.  

Čtvrtá kapitola je věnována detailnímu vymezení pojmu nesezdané soužití včetně jeho jednotlivých 

typů. Pátá kapitola se zaměřuje na vývoj demografického chování, kde autorka prokazuje výbornou 

schopnost práce s daty, odbornou literaturou a různými veřejně politickými dokumenty. V šesté 

kapitole analyzuje autorka důvody nárůstu nesezdaných soužití po roce 1989. Prokazuje zde nejen 

analytické dovednosti, ale i hluboký vhled do studované problematiky. 

Následují výsledky vlastního empirického šetření, které autorka vhodným způsobem propojuje 

s výsledky již dříve realizovaných šetření, s právním rámcem a zasazuje je do výše vymezeného 

teoretického rámce. 

Formální úprava práce: Studentka v práci prokazuje stylistickou dovednost, správně cituje. 

Oceňuji používání řady názorných tabulek a grafů, které usnadňují čtenářovi orientovat se v textu a 



 

 

 

dokonalé technické zpracování. 

 

Celkové hodnocení práce: Jedná se o mimořádnou práci vysoce převyšující požadavky na práci 

bakalářskou. Autorka zde prokazuje schopnost pracovat s velkým množstvím informací čerpaných 

z  české i zahraniční literatury a umění zpracovat je do kompaktního logicky členěného textu. V 

empirické části potvrzuje analytické a interpretační dovednosti. Vzhledem k výše uvedenému 

hodnocení doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jako „výbornou“. 
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