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    Svou práci začíná studentka v Úvodu úvahami, které se týkají manželství, uvádí problémy, které 

se v souvislosti s tímto tématem v současné době často uvádějí. Pro ni samotnou představuje 

manželství důležitou životní hodnotu, proto se rozhodla této problematice věnovat ve své práci. Za 

cíl si dala zjistit, jaké jsou role mužů a žen v manželství a s tím spojená očekávání. 

    V teoretické části v 1. kapitole se zaměřila především na objasnění pojmu manželství, vychází při 

tom z dostatečného počtu odborných pramenů. V podkapitole Práva a povinnosti manželů již uvádí 

i informace z Nového občanského zákoníku. K tématu se váže především podkapitola 1.7 Model 

moderního manželství, ve 2. kapitole se snaží postihnout role mužů a žen. Uvádí rozdíly mezi muži 

a ženami z psychologického i sociálně psychologického hlediska. U podkapitol 3.1 a 3.2 Očekávání 

žen a mužů by bylo vhodné uvést zdroje, ze kterých čerpala. Studentka se drží již zavedených 

stereotypů, nesnažila se postihnout důležité změny, ke kterým zvláště v roli muže a otce v 

současnosti dochází. 

    Praktickou část tvoří dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, jaké role manželé preferují v 

mladé a střední dospělosti, jaké bylo jejich očekávání při vstupu do manželství a zdali se v průběhu 

času měnilo. Tvrzení, která v úvodu stanovila, by bylo přesnější nazvat předpoklady než hypotézy. 

Vzorek šetření tvořilo 185 respondentů, počet osob mladé dospělosti a střední dospělosti byl celkem 

vyrovnaný, z hlediska pohlaví byly o něco více zastoupeny ženy. Výsledky odpovědí na jednotlivé 

otázky studentka převedla do grafů a tabulek. Nesprávné je grafické znázornění odpovědi střední 

dospělosti u otázky číslo 7. Škoda, že chybí komentáře zvláště u některých zajímavých výsledků, 

např. otázka číslo 4. Otázky číslo 8 a 9 by měly význam, pokud by bylo u respondentů rozlišeno 

pohlaví. Z hlediska zjišťování péče o děti je dobře formulovaná otázka číslo 13, která se ptá na 

konkrétní činnost, naopak otázka číslo 12 je příliš obecná. V podkapitole Ověřování hypotéz je 

problematické označovat jako „sňatky z rozumu“ situace, kdy neproběhla žádost o ruku. 

Nesouhlasím s tvrzením, že odpovědi na uvedené otázky (4,5,6,9) potvrdily „hypotézu“ číslo 1. 

Ověřování „hypotézy“ číslo 3, jak ho prezentuje autorka, považuji za nepřesné ze dvou důvodů. V 

80tých a 90tých letech většina respondentů mladé dospělosti neměla ještě uzavřené manželství (viz. 

str.36), druhý důvod je ten, že autorka neuvádí ve statistickém vyhodnocení odpovědi podle pohlaví. 

U otázky číslo 7 většina respondentů neodpověděla, že je pro rozdělení mužských a ženských rolí, 

jak studentka nesprávně uvádí. Na rozdíl od autorky považuji „hypotézu“ číslo 4 na základě 

odpovědí respondentů za vyvrácenou. V šesté kapitole jsou uvedeny čtyři rozhovory představitelů 

mladé a střední dospělosti. Některé otázky (např. 5) zjišťují spíše znalosti a názory respondentů, 

neodpovídají na otázku, jaké je manželství 21.století. 

    V závěru práce mi chybí odpovědi na položené otázky a hlubší zamyšlení nad zkoumaným 

tématem. 



 

     Celkový rozsah práce je přiměřený, rovnoměrně rozdělený na teoretickou a praktickou část. 

Autorka vycházela z poměrně velkého množství odborné literatury. Formální úprava práce 

odpovídá požadavkům, jazyková a stylistická úroveň je dobrá. Cíl práce byl splněn částečně. 

Náměty k obhajobě: 

1. Cílem Vaší práce je zjistit, jaké jsou role mužů a žen v manželství a s tím spojená očekávání 

Uveďte, k jakým závěrům jste dospěla. 

2. Co víte o změnách v roli muže, otce v současnosti. 
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