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Cíl  své  práce  autorka  formuluje  jako  „srovnání  postojů  české  a  německé  generace 
k manželství“ (s. 7) a „představit rodinu včera, dnes a zítra“ (s. 8).
Práce sestává z Úvodu (s. 6), Teoretického uchopení (s- 9 – 50), Výzkumné části (s. 51 – 96), 
Závěru (s- 97 – 98) a je doplněna o přílohy.
Teoretickou část tvoří kapitoly „Historie manželství aneb rodina včera“ (s. 9 – 23), „Rodina 
dnes“ (s. 24 – 39) a „Kvalitativní výzkum“ (s. 40 – 50).
Výzkumná část práce sestává ze „Stanovení hypotéz“ (s. 51 – 53), „O respondentech“ (s. 54 – 
71), „Shrnutí“ (s. 72 – 74), „Zpracování hypotéz“ (s. 75 – 79), „Vliv rodinné politiky“ (s. 80 – 
85) a částí nazvaných „Společenská přijatelnost“ (s. 86 – 88), „Individualizace společnosti 
„ (88 – 90), „Vliv na výuku“ (s. 91 – 93) a „Výsledky aneb rodina zítra“ (s. 94 – 96). Práce je  
završena Závěrem (s- 97 – 98).
K volbě tohoto tématu autorka uvádí svou motivaci: hned v Úvodu píše, že se často setkává 
s poměrně mladými lidmi, kteří svůj rozvod prezentují s jistou „pýchou“ vyplývající z jejich 
domněnky, že tím u druhých získávají jakýsi „punc“ světaznalosti. Autorka sama ctí hodnotu 
manželství, které rozhodně nepojímá jako „formální institut“ či „účelovou záležitost“ – proto, 
jak  sama  přiznává,  chce  uvedeným  postojům  porozumět  hlouběji  a  odkrýt  jejich  širší 
souvislosti.
K tomu  si  zvolila  kvalitativní  výzkum  ,  z něhož  ve  své  výzkumné  části  práce  využila 
kvalitativního  rozhovoru  s 12  respondenty  (6  českými  a  6  německými  plus  třemi 
„doplňujícími“,  z nichž  však  s jedním  rozhovor  nevedla).  Dále  pak  provádí  vyhodnocení 
těchto  rozhovorů  podle  kritérií,  která  si  sama  vytvořila:  „vysoká  hodnota“  (manželství). 
„společenská hodnota“ a „nízká hodnota“ (viz s. 73 – 74). V teoretické části své práce uvádí 
charakteristiku  a  metodologii  kvalitativního  výzkumu,  vzhledem  k níž  se  však  autorčino 
využití  jeví  značně  redukované.   Za  nedostačující  považuji  zodpovězení  18  kriteriálních 
otázek pro autoreflexi (které uvádí na s. 94) a na něž autorka odpovídá ve 3 odstavcích, místy 
navíc  obsahově  irelevantních  uvedeným  otázkám..  Rovněž  odpověď  na  otázku  v názvu 
subkapitoly 2.4., jak bude vypadat „rodina zítřka“, je vágně odbyta. Oproti tomu považuji za 
autorčinu dobrou práci její přehledné zpracování srovnání pomoci rodinám v ČR a Německu 
v podobě konkrétní, přehledné a vypovídající tabulky (viz s. 80 – 84).
Charakter své práce autorka sama vymezuje jako  zkoumání „z antropologického hlediska 
s částečným  využitím  sociologických  metod“  (viz  s.  8),  ovšem  antropologie  v této  práci 
nalezneme  pomálu.  Naopak,  práce  je  jednoznačně  založena  na  sociologickém,  resp. 
sociologicko-právním pojetí problematiky. O tom svědčí fakt, že z 41 stránek teoretické části 
věnuje 15 stran (s. 25 – 40) rodinnému právu a 9 stran popisu toho, co v sociologii znamená 
kvalitativní výzkum (s- 40 – 49).

Otázky k obhajobě:
1. Na základě čeho se domníváte,  že je možná generalizace závěrů ve zkoumání hodnoty 
 manželství  německé a české generace narozené v 70- – 80.  letech   (jak zní název Vaší 
práce), když vycházíte z názorů 12 respondentů, přičemž zastoupení generace narozené v 70. 
letech  představuje  z českých  reprezentantů  pouze  jeden  člověk  (ve  věku  33  let);  za 
předpokladu,  že  rozhovory  jste  vedla  v r.  2011  pak  se  ještě  jeden  narodil  v roce  1979 
(uvedený věk 32 let), z německých pak narozen v 70. letech není žádný?



2. Které faktory ovlivňují či mohou ovlivnit názor jedince na manželství a rozvod?
3. Vysvětlete, co rozumíte pojmem „hloubkový rozhovor“, který v práci používáte.
4. V čem konkrétně jste naplnila antropologický charakter své práce, který jste si stanovila?

Diplomovou práci J. Fialové doporučuji k obhajobě.

2.5. 2011                                                                          PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.

  
    


