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Práce Radky Nekvindové se zabývá velmi rozsáhlým, významným a frekventovaným tématem. To 

všechno jsou zdroje vysokých požadavků na zpracování. V tomto smyslu byla autorka vlastně 

v nevýhodě, protože v rámci diplomové práce musela nutně některé z atributů tématiky vynechat, 

nebo jen naznačit.  

 

Koncept, který pro zpracování tématu autorka zvolila je nosný: od vymezení rodiny, přes historický 

(kulturní) vývoj rodiny, přes obecné charakteristiky změn rodiny v současné době, k hodnotám a 

jejich chápání a konečně k analýze hodnot v rodině. Chybí tu ale (mimo jiné) charakteristika období 

po roce 1989 z hlediska společenských změn a podob transformačního procesu a vlivů na 

hodnotovou strukturu a tudíž i na hodnoty spojené s rodinou. To uvádím proto, že tyto vlivy 

nepochybně na proměny hodnot rodiny v transformačním obodbí pro roce 1989 byly výrazné, ale 

také proto, abych podpořil fakt, že téma bylo tak široké, že ho v rámci diplomové práce nebylo 

vlastně možné zvládnout. Nicméně – kdyby autorka místo historického exkurzu zařadila kapitolu o 

hodnotových změnách v transformaci, bylo by to asi výkladu problematiky prospěšné víc.  

 

Práce je zpracována se zájmem o problematiku a s poctivou snahou o zvládnutí tématiky. To je 

potřeba ocenit. Pravděpodobně sama autorka na konci zpracování stála před otázkou, zda by – kdyby 

měla za sebou zkušenost zpracování tohoto tématu – nepostupovala alespoň z části jinak. To je, 

podle mého názoru, pozitivní zjištění, když po jedné etapě práce badatel zjistí, že by bylo vhodnější 

zvolený postup pozměnit. Nabízí se řada variant, mezi nimi by neměla chybět (mám za to) ta, která by 

vedla k výroku, že Beckerův přístup k rodině (a ke společenským problémům vůbec) je zásadně 

mylný, ba škodlivý. Mimochodem – mohla by autorka toto tvrzení potvrdit či vyvrátit? 

 

Kromě obecných poznámek, které beru spíš jako upozornění na úskalí, která stála při koncipování a 

přístupu k řešení tématu, je v práci Radky Nekvindové několik skutečností, které mohou být 

předmětem diskuse.  

 

Především je sporné, zda data z roku 1991 je možné brát jako data charakterizující stav hodnot před 

rokem 1989. Autorka na několika místech píše, že se nepřiklání k chápání hodnot jako stabilních, 

protože „se mění se společenskými změnami“. Když toto konstatuje, pak mluví jasně proti tomu, aby 

data z roku 1991 brala jako výchozí pro srovnání se situací před rokem 1989. Vždyť společenské 

změny v letech 1989 – 1990 byly zcela zásadní. Kromě toho z řady šetření vychází, že situace v letech 

1990 – 1991 (a možná až do roku 1992) byla výjimečná právě v očekáváních změn hodnot. 

S nadějemi a vzedmutími, která toto období výrazně odlišila od let před rokem 1989. Teprve později 

se vlastně ukázala vysoká svázanost hodnotových orientací a preferencí s dobou i před rokem 1989.  

 

S některými výrazy by autorka měla asi zacházet opatrněji. Co to je např. „celková sociální rovina“ 

(str.28)? S výrazem hodnota je potřeba v práci o výzkumu hodnot šetřit a pokud možno ho 

nepoužívat jako homonyma (např. „hodnota individuálních potřeb“, str. 26).  Jaký je vztah mezi 

„ordinálními a normálními daty“? (str. 58) Občas se v práci objeví nepřesnosti a překlepy, které někdy 

přinesou „kouzlo nechtěného“. Např. (str. 12): „Reprodukční funkce je bezpochyby jednou 

z nebytných funkcí rodiny“, nebo hned na následující straně „biologické pokrčování“. Autorka by 



měla dát pozor i na gramatiku (str. 26 např.) a na používání sedmého pádu místo pádu prvního („je 

pravdou“, „dostává nových rozměrů“..)  

 

Na svébytnou debatu je problematika přístupu ke zpracování dat. Kdyby např. autorka víc pracovala 

s grafickým vyjádřením, možná že by výroky o trendech byly bohatší. (U Tab. č. 4, str. 60 např.) Proč a 

v jakých souvislostech autorka pracovala s celým souborem dat za všechna tři šetření? (To se týká 

srovnání na str. 62, 67, 71, 75 i dalších.) Obecně: vytěžení empirického materiálu je menší, než by 

bylo z realizovaného zpracování šlo. To je škoda. Protože pak i ve shrnutí je akcent na tvrdých datech 

a ne na výsledcích srovnávaných výzkumů. 

 

A na konce prosím o odpověď: když – podle autorky (ze str. 85) – záleží na pohledu každého jedince 

jak si výsledky výzkumu vyloží, jaký pak je vztah výzkumu a poznávání, které by mělo (podle 

aristotelovského principu, přecejen ještě respektovatelného i v postmoderní době) směřovat 

k pravdě? 

 

Platí, že čím větší téma a čím kvalitnější zpracování, tím větší je prostor pro námitky. Předchozí moje 

námitky a dotazy vyplývají z toho, že autorka se snažila zvládnout velmi široké téma a snažila se o to 

poctivě a se zájmem. Proto si myslím, že je možné přijmout její práci k obhajobě.  

 

Obhajoba by měla mít podobu věcné debaty, kde autorka přesvědčí jednak o svých postupech a  

řešeních, případně otevře možnost pro kritickou sebereflexi a rozvine zpracovaná témata. Mimo jiné i 

v intencích témat a dotazů, které jsou v tomto posudku. Když se jí to povede, pak navrhuji, aby byla 

práce hodnocena „velmi dobře“.  
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