
POSUDEK 
 

vedoucího na diplomovou práci 
 
Jména a p íjmení studenta: Petra Bonková  
Téma diplomové práce:  „Problematika neúplné rodiny v eské republice 
 a ve vybraných zemích EU z hlediska sociální  
 politiky státu“ 
Vedoucí práce:  Dr. Arnoldová Anna 
Termín odevzdání posudk  (2x):  do pond lí 22. 8. 2011 
 

Diplomová práce na téma „Problematika neúplné rodiny v eské republice a ve 
vybraných zemích EU z hlediska sociální politiky státu“ o rozsahu 95 stran byla autorkou 
napsána s velkým zaujetím a za ala ji p ipravovat již z po átku letošního roku. Na konzultace 
docházela pravideln  a vždy pe liv  p ipravená. Lze konstatovat, že veškeré mé p ipomínky a 
návrhy vzala v úvahu a pe liv  je dopracovala i p epracovala. Impulsem k v nování se této 
problematice a posléze napsání diplomové práce bylo zjišt ní, že v okruhu jejích známých a 

átel je minimum t ch, kte í vyr stali nebo vyr stají v úplné rodin .  
Téma neúplných rodin je v sou asné dob  je p edm tem zájmu psycholog , sociolog  

a stále více i médií. Neúplných rodin stále p ibývá a z ejm  i v budoucnu bude mít jejich 
po et stoupající tendenci. D kazem toho je zvyšující se po et rozvedených manželství nebo 
singl partner  v eské republice.  

V teoretické ásti definuje rodinu jako instituci, její hlavní funkce, její historický 
vývoj a její prom nu v sou asnosti. Dále popisuje problematiku neúplných rodin se 
zam ením na její právní a spole enské problémy.  

Autorka v další ásti své práce vybrala pro porovnání s R státy EU, které sousedí 
s eskou republikou, to jest Slovensko, N mecko, Rakousko a Polsko. Obsahuje dv  
výzkumné ásti. V první výzkumné ásti se v nuje srovnávání ur itých dostupných 
parametr , které ukazují situaci neúplných rodin ve vybraných zemích Evropské unie, a to 
po et neúplných rodin a zam stnanost neúplných rodin. Zam stnanost proto, protože spolu se 
sociální politikou, hraje klí ovou roli pro hmotné zabezpe ení neúplné rodiny. Cílem této 
ásti výzkumu bylo zjistit, jak si stojí eská republika v problematice neúplných rodin 

vzhledem k ostatním evropským stát m. Autorka došla ke zjišt ní, že ve vybraných zemích 
EU v etn R existuje r zná úrove  poskytování sociálních dávek, v etn  jejich variabilit. 
Na základn  mezinárodních smluv nem že dojít k úplné harmonizaci sociálních systém  
všech lenských stát  Evropské unie, nebo  každá zem  má jiné historické podmínky. 
Výsledkem porovnání nárok  na jednotlivé dávky a služby sociálního zabezpe ení ve 
vybraných státech EU se eská republika adí bohužel až na poslední místa. To je sou asná 
doba, jak ale dopadneme v p íštím roce, kdy má dojít k velkým reformám v sociální oblasti, 
ukáže až as.  

Druhá ást je výzkum kvantitativní formou ankety s 12 otázkami, který se zam il na 
ur itou v kovou skupinu respondent  a obsahoval v tší okruh informací týkající se 
problematiky neúplných rodin. Autorka si stanovila celkem 5 hypotéz.  

ehled literatury a citací je dosta ující, autorka vycházela z dostupných pramen  
v R, vzhledem k danému tématu, v etn  zahrani ní literatury.  
Záv r: diplomovou práci kolegyn  P. Bonkové doporu uji k obhajob  a navrhuji hodnocení 
výborn .  
V Praze dne 19. 7. 2011                                      Arnoldová Anna  
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