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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jaké faktory ovlivňující postoje k manželství a rodičovství mají u sledovaného 
výzkumného vzorku spíše negativní vliv na rozhodování založit rodinu?

2. Ukázaly se u sledovaného vzorku zásadnějí rozdíly mezi muži a ženami, singles a 
ostatními?

3. Jaké odborné otázky se na základě šetření otevřely pro další výzkum?
4. Které informace a koncepty uvedené v teoretické části práci byly klíčové pro 

koncipování výzkumu?
5. Jak byste na základě analýzy sociálních změn i Vašich výzkumných zjištění 

formulovala úkoly výchovy k manželství a rodičovství?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

K volbě tématu

Diplomová práce řeší téma nejen zajímavé, ale také užitečné, neboť přispívá k pochopení 
dynamiky proměn názorů na podoby soužití, partnerskou a rodičovskou roli. To je z hlediska 
pedagogiky důležité např. při promýšlení úlohy výchovy k manželství a rodičovství a 
podpoře připravenosti mladé generace převzít odpovědnost za budoucnost.

Pozitiva textu

Autorka po celou dobu zpracovávání tématu projevovala angažovanost a snahu vyrovnat se s 
tématem na vyspělejší analyticko-interpretativní úrovni. Tomu odpovídají jak solidní 
teoretická východiska zpracovaná s oporou o adekvátní literaturu i aktuální výzkumy, tak 
opakovaně promýšlený design kvalitativního výzkumného šetření. 

Výzkum provedený sice u malého, ale dobře zvoleného vzorku respondentů má všechny 
požadované metodologické náležitosti a poskytuje dobrý vhled do způsobů, jakými mladí lidé 
bez závažnějších odchylek v socializaci uvažují o vstupu do manželství a založení rodiny. 
Oceňuji pečlivost, s jakou diplomantka zpracovala rozhovory, aby získala skutečně relevantní 
přehled faktorů, které u sledovaného vzorku ovlivňují postoje k manželství a rodičovství. 

Výhrady

Ke koncepci práce mám jen jednu výhradu, postrádám závěry teoretické části (viz otázka k 
obhajobě č. 4). Po stránce formální je text bez zásadnějších pochybení. 

Dílčí připomínky

Kategorie „Osobní vlivy“ a „Osobní situace“ (s.52 a s. 71) zahrnují stejné faktory, proto by 
bylo vhodnější užívat pouze jedno označení. 
Ojediněle se objevují pravopisné nedostatky (např. s. 35, odst. 1.; s. 71, poslední odst.; s. 72, 
první odst.).
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