Abstrakt
Předkládaná diplomová práce se zabývá rodinou a jejími riziky v dnešní době. Jedná se o
rodinou středoevropskou. Práce je konstruována nejprve specifikací a konkretizací pojmu
rodinu, funkcemi rodiny, její strukturou a typy sociální práce s rodinou. Dále jsou rozpracovány
jednotlivé období, kterými rodina procházela, a které ji formovaly. Je zde i kapitola zaměřující
se na problematiku homoparentality, tedy stejnopohlavních párů vychovávajících děti.
Vydefinované krizové prvky z vybrané literatury, které formují dnešní rodinu, jsou pak
transformovány do výzkumné části praxe, která je realizována v podobě dotazníkového šetření
a jejím cílem je zjistit, jak vnímají působení těchto krizových prvků na rodinu studenti a
studentky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Zvolený cíl šetření byl naplněn na
základě výsledků dotazníkového šetření.
Provedený výzkumným šetřením jsme zjistili, že pohled studentů na homoparentální rodiny
není zápor, proto tedy můžeme hodnotit jako kladný, dalším bodem zjištění bylo, že vztah mez
rodiči a dětmi se značně liberalizuje a je více volný a umírněný. S nejednoznačným výsledkem
vyšlo zjištění o trávení lidí volného času v náhradních rodinách. Naopak jasným zjištěním
z názorů studentů a studentek vyplývá, že moderní technologie ovlivňují chod dnešních rodin.
Dále dotazníkové šetření přineslo výsledek o pojetí individualismu v rodině, zobrazeného na
zájmech rodiny/rodičů a dětí, kdy výsledkem bylo zjištění, že přednost by měly mít společné
zájmy rodiny, což opět značí o liberalizaci a demokratizaci vztahové rodiny mezi rodiči a dětmi.
Posledním bodem zjištění bylo, že prodlužování doby studia je současným trendem, který nemá
vliv na založení vlastní rodiny a, že vhodnou dobou pro založení rodiny je po vybudování
kariéry.
Přínosem této práce je zjištění názorů studentů a studentek Husitské teologické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze na krizové body ovlivňující a podílející se na krizi rodiny. Studenti
a studentky vytyčují své názory na homoparentální rodiny, vliv moderních technologií na chod
rodiny apod. Veškerá problematika krize rodiny je velmi aktuální a odráží obraz dnešní doby.

