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Autorka předkládané diplomové práce s názvem Hodnota manželství u německé a  
české generace narozené v 70. – 80. letech se zaměřuje na vnímání hodnoty manželství a 
statusu rozvedeného v německé a české společnosti. Sleduje předpokládanou tendenci 
odklonu od tradičního vnímání hodnoty manželství u současné mladé generace. Diplomantka 
ve své práci používá metodu kvalitativního výzkumu, provádí kvalitativní rozhovory s lidmi 
narozenými v 70. – 80. letech na území České republiky a Německa.

Za cíl si zvolila poněkud přehnaný úkol – srovnat postoje české a německé 
„veřejnosti“ k manželství – přičítám to ale spíše neobratné formulaci vlastního cíle. 
Diplomová práce se bohužel vyznačuje i řadou dalších nedostatků. Práce je rozdělena do dvou 
základních částí – teoretické a výzkumné. Práce celkově je zaměřena spíše sociologicky, 
antropologické aspekty jsou často popřeny. Část, která měla být zaměřena nejvíce 
antropologicky, tedy teoretické zpracování problému, není dostatečně propracovaná, zaměřuje 
se na historický pohled na manželství, historický pohled na rozvody se zužuje na drobné 
poznámky o možnostech rozvodu v konkrétních dobách. Chybí zde použití zásadní literatury 
k tématu dějin manželství a rozvodovosti. 

 Již v teoretické části 1.3 se autorka možná až zbytečně podrobně věnuje popisu 
náležitostí kvalitativního výzkumu, které ale v praxi zcela nenaplnila. Výzkumná – 
sociologická část práce, ze které autorce vyšla část stěžejní, se vyznačuje řadou nedotažených 
detailů, zvláště závěrečné výsledky jsou diskutabilní. Autorka vedla rozhovory s třinácti 
respondenty, ale přesto si klade za cíl porovnat situaci v obou zemích a domnívá se, že se jí to 
podařilo. Kvalitně je naproti tomu zpracována část 2.3.2  věnující se vlivu rodinné poliky – 
porovnání pomoci rodinám v naší republice a v Německu.

Připomínky k formálním náležitostem práce – Závěr a Použitá literatura v obsahu i 
v textu se již nečíslují.

Spolupráce diplomantky a vedoucí práce probíhala kvůli okolnostem a bydlišti autorky 
především přes emailovou korespondenci, což samozřejmě není zcela ideální a výrazně to 
ovlivnilo kvalitu práce.  Stejně výrazně kvalitu práci  poznamenalo i  to,  že stěžejní úpravy 
práce probíhaly těsně před dokončení a ve spěchu.

Přes uvedené nedostatky, ale s přihlédnutím k nasazení a k odhodlání autorky dokončit 
započatý úkol, doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Otázky k obhajobě: 
Jakým způsobem by bylo možné téma zpracovat více antropologicky? Uveďte náměty.

V Praze 9. května 2012
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