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Předložená diplomová práce má 66 stran autorského textu členěného do čtyř hlavních 

kapitol, text práce obsahuje všechny požadované součásti. Upozorňuji, že závěr se nečísluje. 

Vzhledem k rozsahu předložené práce je odkazovaná literatura skromného počtu ale 

dostačující, je relevantní k tématu, je výlučně domácí provenience a je aktuální.  

Předkládaná graduační práce popisuje, srovnává a analyzuje rodinné vztahy a vazby, 

jsou popsané základní tři typy vztahů a vazeb, a to rodina a rodičovství, manželství a 

partnerství. V kapitole o rodině a rodičovství je nastíněna historie a vývoj rodiny, důvodem 

širšího exkurzu jsou zejména hluboké proměny rodiny v postindustriálním období. 

Historickým vývojem došlo k proměnám vztahů v rodině, i když rodinný model tvořený 

otcem, matkou a dětmi jako schéma je preferovaný, uvnitř došlo k významným vztahovým a 

závislostním změnám. Diplomantka poukazuje na to, že rodina má své nezastupitelné funkce, 

které jsou pro vývoj jedince přímo nepostradatelné. Proto v pokračujícím text zpracovala 

některé modely sociální práce s rodinou, jako součásti současného moderního sociálního 

poradenství. 

 Na teoretické zpracování problematiky rodiny a partnerství diplomantka navázala 

výzkumem, který je metodologicky správně strukturovaný, šetřila názory, postoje a 

zkušenosti vztahující se k tématu rodiny a rodičovství, využila metody dotazníkového šetření, 

které uskutečnila mezi studenty Husitské teologické fakulty.  

 Konstatuji, že diplomová práce reaguje na aktuální společenské téma, teoretické 

zpracování tématu odpovídá úrovni současného vědeckého poznání v této oblasti, autorka se 

opírá o bibliografické zdroje, jež jsou aktuální. Celkově je předložený text pěkně 

formulovaný, dílčí tvrzení jsou logicky seřazená a spějí k cíli či dílčímu závěru. 

Doporučuji u obhajoby shrnout výsledky šetření, pokusit se o komparaci možných rozdílů 

mezi studenty UK HTF a studentů jiných fakult či vysokých škol. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací výborně. 
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