
Posudek na diplomovou práci Heleny Polesné  „Proměny rodinného chování v 
České republice od 90. let 20. století“

Při prvním listování předkládanou diplomovou prací jsou jasné přinejmenším dvě věci: na 
diplomovou práci má text enormně, až neúnosně velký rozsah a jde o práci mezioborovou, 
demograficko-sociologickou. 
Pokud jde o první moment, poslední strana textu sice nese číslici 183, ale ve skutečnosti je 
počet stran ještě větší – stránka autorky totiž normostranu přesahuje celkem pravidelně o 
cca 4 řádky… Moje otázka k diplomantce zní: kdyby bylo nutné striktně dodržet obvyklý 
rozsah diplomové práce (cca polovina stávajícího), jak by k redukci textu přistoupila?
Pokud jde o druhý moment – nepochybně související s tím prvním -, mezioborové práce 
studentů kombinace sociologie-demografie (mezi něž patří i H.Polesná) patří častěji k těm 
lepším vzhledem k „dvojnásobné erudici“ v problematice. Diplomantka vystudovala nejen 
bakalářský stupeň kombinace, ale také magisterský stupeň obou oborů; na demografii 
obhájila práci s velice podobným tématem, což mě nutně vede k dvojotázce do diskuze u 
obhajoby: v čem se liší autorčina diplomová práce na demografii a předkládaná práce na 
sociologii a jak by autorka shrnula sociologický přístup a přínos své předkládané 
„sociologické verze“. 
Struktura práce je logická, výklad – soustřeďující se okolo druhého demografického 
přechodu, což je spíše demografické než sociologické pojetí – je postupný a srozumitelný. 
Druhý demografický přechod a jeho souvislosti jsou zpracovány opravdu velmi důkladně, a 
co je hlavní, diplomantka k prokázání svých tezí vhodně využívá data z empirických 
sociologických výzkumů (částečně dokonce prozatím nepříliš veřejně známých). Mou 
otázkou na diplomantku v této souvislosti je dotaz na využívání výsledků výzkumů 
hodnotových orientací týmu okolo L.Prudkého.
Formální kultura diplomové práce je na velice dobré úrovni, včetně odkazů a citování 
literatury.

Závěr: Diplomovou práci H.Polesné považuji za velice solidní text, v němž autorka 
nepochybně prokazuje svou schopnost samostatné práce v oboru – navrhuji klasifikaci 
výborně.

Praha, 23.1.2014                                            PhDr. Jana Duffková, CSc.
                                                                                  oponent


