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Singles v České republice ve světle proměn hodnotových orientací
Změny v hodnotové orientaci a s tím související problematika singles je téma vysoce
aktuální. Jedná se však o poměrně rozsáhlou problematiku s obvyklým interdisciplinárním
přístupem. Existuje zde řada názorů, často i protichůdných a někdy je obtížné se v dané
problematice orientovat. To byl zřejmě také důvod, proč se autorka ve své práci soustředila
především na vlastní hodnocení vybraných a dostupných dat a teoretické části věnovala
poměrně malou pozornost.
Práce má logickou strukturu, její rozsah je 80 stran a je členěna na 9 kapitol včetně úvodu a
závěru. V úvodu se autorka pokouší zdůvodnit výběr tématu, odvolává se ale především na
práce jiných autorů, ne na svůj názor. Informuje též o cílech práce, stručně o zdrojích dat
(zde je první zmínka o šetření European Value Study, ovšem bez bližší specifikace). Velmi
stručná je informace o struktuře práce (začíná až třetí kapitolou), které by měla být věnována
větší pozornost. Obecně úvod by měl vyvolat zájem čtenářů o další podrobnější informace,
zde však působí značně nesourodým dojmem.
V druhé kapitole, věnované teoretickým otázkám, autorka stručně prezentuje názory
vybraných odborníků na zvolenou problematiku, zajímavé by bylo znát i názor autorky.
V prvním odstavci této kapitoly se jedná zřejmě o nepřesnosti v datování (koncepce popsána
v roce 1986, publikována až 2010?). Na tomto místě také chybí odkaz na publikaci
Europe's Second Demographic Transition (Van de Kaa 1987). Je sice uvedena v seznamu
literatury, ale s chybným číslem – správně No.1.). Nejedná se o článek, jak uvádí autorka,
ale o samostatnou publikaci Populačního bulletinu. Součástí druhé kapitoly je i informace o
průběhu druhého demografického přechodu v České republice (kap. 2.2). Autorka opět
vychází z názorů ostatních autorů, jejich práce cituje, chybí však jakákoliv data. Nabízí se
alespoň graf vývoje úhrnné plodnosti pro dokumentaci uvedených tvrzení.
Po obecném uvedení do zkoumané problematiky a teoretické části se autorka věnuje již
vlastnímu tématu práce. V šesté kapitole na základě dat ze sčítání lidu (1991, 2001, 2011)
analyzuje singles v ČR nejen z hlediska jejich podílu a územní koncentrace, ale i základních
demografických a sociálně ekonomických charakteristik. Analýza proměn hodnotových
orientací, uvedená v sedmé kapitole, vychází z vybraných výroků sociologického šetření
European Value Study z let 1990, 1999 a 2008, osmá kapitola je zaměřena na věkovou
skupinu 18 – 39 let. V závěru autorka shrnuje výsledky své práce a porovnává je
s výzkumnými hypotézami. Poměrně rozsáhlý je seznam použité literatury.
Téma práce je v současné době velmi aktuální a přehledné zpracování této problematiky
bude jistě přínosem pro další studium, event. pokračování v práci. Práci lze rozdělit na dvě
části: teoretickou a vlastní analýzu. Jak rozsahem tak i kvalitou zpracování analytická část
výrazně převažuje nad částí teoretickou. Vzhledem k tak rozsáhlé problematice je to však
pochopitelné. Kladně hodnotím technické provedení práce, grafickou úpravu, přehledné
tabulky a grafy, citace literatury dle požadovaných hledisek apod. Předložená práce má
všechny požadované náležitosti.
Práce vyhovuje požadavkům na bakalářskou práci a doporučuji ji přijmout k obhajobě.
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