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     Předložená práce je pozoruhodná volbou skvělého tématu, po obsahové stránce pak 

množstvím cenných, v současné době vysoce aktuálních informací. S politováním však 

musím konstatovat, že text jako celek po formální ani obsahové stránce neodpovídá 

vysokoškolské úrovni a co hůře, práce nebyla psána s respektem k autorskému zákonu a 

platným citačním normám. V době, kdy jsou fakulty navštěvovány akreditačními komisemi, 

jejichž členové přímo cílí na absolventské texty a porušování výše uvedených norem, se 

nedostatky tohoto druhu hodnotí jako fatální. Zda bude možno předložený text obhájit, 

respektive zveřejnit, samozřejmě závisí na komisionálním posouzení. Sama se „přikláním“ 

k tomu, aby byl brán zřetel také na silné stránky textu s podmínkou, že bude možno 

zveřejnit jej až po odstranění chybně citovaných míst. V čem tkví porušení norem? 

Autorka v textu označila pouze doslovné (přímé) citace, veškeré parafráze tak vyznívají jako 

plagiát (s. 9, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 30 atd.). Soupis užitých zdrojů na konci práce 

je uveden, ale vzhledem k platné legislativě a citačním normám to bohužel nestačí (zákon 

121/2000 Sb., ČSN ISO 690). Některé zdroje navíc v soupisu nejsou uvedeny (s. 13). V textu 

není jasné, které myšlenky jsou převzaté a od koho. Které myšlenky jsou pak přímo „z 

autorčiny dílny?“. Předložená magisterská práce je z více důvodů na hraně 

obhajitelnosti, často i za ní. Zarážející je zcela chybné členění kapitol, kdy stěžejní kapitoly 

činí dojem podkapitol a čísla kapitol se objevují tam, kam nepatří (Úvod, Závěr, Seznam 

použité literatury a zdrojů, Seznam tabulek a grafů, Přílohy). Další formální chyby jsou méně 

závažné (např. chybné stránkování příloh). Bohužel musím konstatovat i nezvládnutou 

metodologii výzkumu. 

 

     Cílem předložené práce bylo „srovnat životní a sociální podmínky neúplné rodiny u nás 

s vybranými zeměmi Evropské unie“, aktualizovat „dostupné údaje o neúplných rodinách 

v České republice“ a srovnat je se sousedními zeměmi. Tento cíl vyznívá velice zajímavě, 

čtenář se při jeho čtení těší na to, že se obohatí o nové poznatky a zasadí si aktuální 



společenské a politické tendence do hlubšího evropského kontextu. Výsledkem je však pouze 

kapitola obsahující základní přehled finančních dávek v sousedních zemích a srovnání 

některých dílčích ukazatelů. Text je obohacením, avšak nesplňuje v patřičné hloubce 

stanovený záměr. Cíle v Úvodu se navíc liší od cílů v Závěru. Proč? Správně stanovený cíl 

je podstatou a vodítkem dobré práce, použití zavádějící terminologie typu „životní a sociální 

podmínky“ není v takto důležité formulaci na místě. Cíl aktualizovat údaje o neúplných 

rodinách v ČR zčásti splněn byl, během čtení si lze postupně domýšlet, které „údaje“ měla 

autorka na mysli. Opět by bylo vhodné lépe specifikovat. Je chvályhodné, že se studentka 

chystá svou prací přispět ke zlepšení situace neúplných rodin u nás. Neuvádí ale, jakými 

způsoby se tak chystá učinit.  

 

     Kapitola o rodině obsahuje základní potřebné údaje. V současné době však nelze 

rodinu definovat dle jediného zdroje a čerpat pouze z literatury z 90. let. Chybí další pohledy 

lépe vystihující potřeby rodiny, studentka neprokázala patřičný přehled o knihách, jejichž 

autoři uvádějí vědecké výzkumy a další zkušenosti související s tématem. Studentka místy 

chybně volila doslovné citáty (s. 16: „A takovým životním prostředím by měla být právě 

rodina.“) – z pera nestora dětské psychologie Matějčka lze jistě citovat lépe. Spíše v dalších 

kapitolách je chvályhodná snaha studentky vyhnout se tzv. černobílému nebo kauzálnímu 

přístupu (s. 12: „Nemůžeme tedy říct, že když dítě vyrůstá v úplné rodině, znamená to 

automaticky uspokojení všech jeho potřeb.“). Proč ale tuto snahu kazí nepravdivá tvrzení na 

téže straně (s. 12): „V dnešní době si pod pojmem rodina představíme manželský pár a děti.“ 

Je tomu skutečně tak (i vzhledem ke kontextu této práce)? Mohou si vůbec dlouholeté 

manželské páry, které dlouhá léta usilují o potomka a nedaří se, říkat rodina? Jsou rodinou 

četné nesezdané páry s několika dětmi? Proč takto nepatřičně uvádět jinak zdařilý text o 

historii rodiny a užívat 1.os. pl. tak, aby odborný text vyzníval jako poněkud zastaralá 

výchovná příručka? Poměrně vysokou čtivost textu kazí další triviality a fráze neadekvátní 

studiu na VŠ (s. 18: „Vychovávající rodič má totiž velkou zodpovědnost za osud dítěte“). Na 

místě nejsou ani kategorické soudy a genderové stereotypy, např. s. 20: „Matka má pro dítě 

hodnotu něhy, otec hodnotu rozumu.“ Je tomu vždy tak? Nemůže věta tzv. „spáchat víc škody 

než užitku“, např. vyvolat zbytečné otázky v dobře fungujících rodinách, kde jsou role 

rozděleny jinak? Copak neexistují něžní, mírní otcové a rozumné, ráznější matky?  

 

     Kapitola o neúplné rodině je obsahově zdařilejší. Studentka definuje neúplnou rodinu, 

vymezuje její různé podoby, zabývá se problematikou rozvodu. Zde se ale odráží chybně 



vymezené cíle, neboť v práci tohoto rozsahu nelze kvalitně pojmout různá dílčí témata 

(např. všechny problémy související s rozvodem). Jakoby si studentka kladla za cíl 

„formulovat nezachytitelné“, např. ideální výchovu v rodině. Dobře míněné teze však končí 

formulacemi ve stylu – „Když si od mala zvykne po sobě uklízet …“ (s. 31). Kapitola o 

chybějícím otci v rodině je pojata poněkud povrchně, poměrně kategorická tvrzení nelze 

zdůvodňovat formulacemi „je vědecky dokázáno“ nebo „vyplývá z řady výzkumů“, aniž by 

byly konkrétní výzkumy uvedeny. Osvěžující úlohu v této práci má text o organizacích na 

podporu neúplných rodin. Velmi pěkná je kapitolka o neúplné rodině z právního hlediska. 

Obsahuje přehledný výčet právních norem v ČR, jejichž cílem je podpořit nejen neúplnou 

rodinu. Na s. 43 není vždy patrné, zda se jedná o rodiče samoživitele nebo rodiče obecně. 

Kapitola 2.3.8 je obsahově přínosná, avšak je také dokladem neznalosti stěžejního 

zákona vzhledem ke studovanému oboru (108/2006 Sb., o sociálních službách). Je třeba 

znát služby, které byly tímto zákonem přímo upraveny a stylisticky je do textu správně vřadit, 

rozlišovat druhy (např. sociálně aktivizační služby) a formy (terénní) sociálních služeb. 

Kapitola je chybně nazvána, k sociálním službám nepatří jesle ani baby-sitting. Kapitola o 

neúplné rodině v zahraničí je též chybně nazvána, měla by se jmenovat spíše „Legislativa 

upravující finanční dávky pro neúplné rodiny v zahraničí“, i tak je obsahově významným 

přínosem textu. V každém případě oceňuji přehledný a inspirativní výčet informací, který 

umožňuje porovnání našich a zahraničních sociálních dávek. 

 

     Praktická část práce obsahuje dva výzkumy. Pokud je skutečně nutno použít termín 

„výzkum“, nezbývá než konstatovat, že oba výzkumy jsou metodologicky nezvládnuté. 

Lze nazvat výzkumem počínání, kdy jsou převzata data ze statistik a porovnána v grafech? 

V čem spočívá vlastní vědecký přínos studentky? V případě, kdy by studentka zvolila méně 

ambiciózní název (např. šetření, sonda), bylo by na místě pochválit zajímavý nápad a 

přehlednost uvedených tabulek a grafů. Zjištěné, místy velmi inspirativní poznatky ale 

zůstaly bez patřičných komentářů, což je škoda. Komentáře obsahují převážně rekapitulaci dat 

z tabulek, tam, kde je nástin hlubší analýzy zjištěného, není bohužel patrné, zda se jedná o 

autorské závěry studenty nebo již publikované statistiky OECD. V druhém výzkumu ale 

autorka chybovala mnohem více. Z metodologického hlediska nelze směšovat dotazník a 

anketu, tyto metody se liší ve svých cílech a způsobu zpracování. Patrná je snaha studentky 

vše pečlivě zpracovat, ale bez patřičných metodologických znalostí to bohužel není 

možné. Výzkum „se tváří“ jako kvantitativní, potom ale byly chybně stanoveny hypotézy a 

užity nevhodné termíny (co je to „plnohodnotná forma života“, „běžná forma rodinného 



života“?). Pokud by byl výzkum pojmenován jako kvalitativní, chyběla by správná metoda 

zpracování, potřebné komentáře a výsledky. Pochválit lze volbu zkoumaného vzorku, který 

ale nebyl potřebným způsobem klasifikován a popsán. Nesrozumitelný je bohužel i samotný 

smysl výzkumu. Proč vůbec zkoumat u mladých lidí, jestli si v tuto chvíli myslí např. to, zda 

bude v budoucnu růst počet neúplných rodin (aniž by měl respondent k dispozici definici 

neúplné rodiny)? Pokud studentka chtěla zjistit negativní vliv výchovy v neúplné rodině, proč 

se ptala nezkušených laiků a namísto toho neuvedla relevantní výzkumy vědců, kteří se 

otázkou zabývají dlouhá léta? Nač se ptát, zda se věřící lidé podílejí na vzniku neúplných 

rodin, aniž by byl pojem „věřící člověk“ definován? Tato otázka by si žádala vlastní 

diplomovou práci, nikoli jedinou, navíc zavádějící otázku v dotazníku.  

 

Závěr: 

     Studentka pro svou práci zvolila aktuální a potřebné téma, práce se ale vyznačuje 

závažnými formálními i obsahovými chybami. V textu chybí poměrně důležitá poznámka: 

obšírné téma neúplných rodin nelze uchopit pomocí statistik, každá kolonka v tabulce skrývá 

příběh, který jistě nebyl sdělen úředníkovi za přepážkou ani sčítacímu komisaři. Proto by toto 

téma bylo vhodné spíše pro kvalitativní zpracování. Porovnání peněžních dávek 

v jednotlivých zemích však považuji za skvělý nápad. Oceňuji také po pravopisné stránce 

kultivovaný, často citlivě psaný text a práci s cizojazyčnými zdroji. 

     Zájem o dané téma a snaha pečlivě je zpracovat je evidentní. Studentka musela tomuto 

textu věnovat mnoho. Z předložené práce ale vyplývá mnohokrát opakované: bez potřebných 

znalostí zásad odborného psaní nelze napsat kvalitní práci, jakkoli je zřejmý lidský zájem o 

zvolené téma.  

 

Navrhovaný stupeň hodnocení: dobře 

Otázka k obhajobě: 

Ve své práci zmiňujete, že statistiky evidují mnoho nesezdaných párů. Často jde o páry 

složené z vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří spolu vychovávají děti. Domníváte se, že tito 

lidé nemají potřebu uzavírat sňatek proto, že mohou činit více svobodných rozhodnutí (s. 16)? 

Napadá Vás, jakou úlohu může mít v této otázce církev? 

  

V Praze dne 29. července 2011                          Tereza Cimrmannová 

 

 


