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1. Jakým způsobem by bylo možné podpořit mladé matky při dokončování 
vysokoškolského či středoškolského vzdělání? (Z pozice školy, obce/města, státu…)

2. Uveďte několik zahraničních autorů věnujících  se dané problematice.
3. Které zahraniční modely rodiny Vás nejvíce oslovily a proč?

Předložená diplomová práce se věnuje zajímavému a aktuálnímu tématu 
interdisciplinární povahy. Cílem práce bylo zjistit „Jaké faktory ovlivňují mladé lidi v 
postojích k manželství a rodičovství?“. Odpověď na tuto otázku autorka hledala 
prostřednictvím analýzy získaných dat a zkoumáním teorie. Hlavní výzkumná otázka byla 
velmi pregnantně stanovena a byla vhodně uchopena v teoretické i empirické části práce, 
což hodnotím velmi kladně. 
Teoretické kapitoly první části práce jsou věnovány tématům jako období mladé dospělosti 
ve vztahu k manželství a rodičovství, demografické trendy a alternativní podoby manželství, 
postoj mladé generace k manželství a rodičovství. Autorce se také podařilo shromáždit data 
ze současných studií, které jsou zaměřené na dané téma. Zajímavá je v tomto kontextu i 
analýza demografické tranzice, která umožnila pojmout téma velmi komplexně.

Empirická část představuje kvalitativní výzkum. Jednalo se o polostrukturované 
hloubkové rozhovory s vybranými respondenty. Rozhovor byl nejdříve pilotován 
v nestrukturované mutaci. Autorka zvolila metodu záměrného výběru vzorku, pořídila 
audiozáznam rozhovorů a provedla doslovnou transkripci s následnou systematizací 
kvalitativních dat. Získaná data byla kódována a byl vytvořen  integrativní diagram 
znázorňující (vnější a vnitřní) faktory ovlivňující postoje respondentů k problematice 
manželství a rodičovství.

Autorka vymezila 4 obecné faktory, které mají vliv na postoje mladých dospělých 
(sociální, kulturní, psychologické a osobní faktory). Práce obsahuje ukázku realizovaného 
polostrukturovaného rozhovoru a tabulky dat sestrojené na základě stanovených kódů.
           Z obsahového i formálního hlediska je práce v pořádku. Struktura práce je přehledná 
a logická a kapitoly na sebe vhodně navazují. (Pouze některé krátké podkapitoly by bylo 
vhodné začlenit do delších textových pasáží.) Délka práce odpovídá požadavkům na 
diplomovou práci. Autorka se opírá o relevantní literaturu, kterou cituje funkčně a podle 
citační normy. Velmi kladně hodnotím grafické zpracování práce, zejména přehledné 
tabulky, které významně podporují srozumitelnost získaných dat a jsou zásadním 
podkladem pro jejich kvalitní interpretaci. 

Práce je na velmi dobré úrovni a poskytla nevšední pohled na instituci rodiny a 
manželství, významné téma pro pedagogiku. Doporučuji autorce se tématu dále věnovat.


