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 Diplomová práce Moniky Machové se věnuje velmi aktuálnímu tématu, které by 

zároveň bylo možné označit za mezioborové. Autorka tak měla od počátku ztíženou pozici, 

neboť si nemohla vystačit s demografickými metodami, ale musela si osvojit i legislativní či 

sociologický kontext celého problému, což bylo o to složitější, že pro vybrané období 2005–

2016 analyzovala situaci v celkem šesti evropských zemích, které vybrala tak, aby 

reprezentovaly pět různých typů sociálního státu: Velká Británie liberální, Švédsko sociálně 

demokratický, Španělsko prorodinně orientovaný, Česká republika postsocialistický a 

Nizozemí s Francií konzervativní model. Hlavním cílem práce Moniky Machové bylo ověřit 

hypotézu, že v zemích, které dbají na skloubení rodinného a pracovního života, jsou ženy na 

pracovní trhu méně negativně ovlivněny rodičovstvím než v ostatních vybraných státech. Práce 

je rozdělena do celkem osmi kapitol, z nichž klíčové jsou kapitoly 4–7, v nichž se autorka 

zabývá jednak rozborem sociální a rodinné politiky vybraných zemí a dále vztahem 

zaměstnanosti a úrovní plodnosti. Práci uzavírá analýza dat z výběrového šetření z roku 2012.  

 Jak již bylo uvedeno výše, před zpracováním vlastního tématu musela autorka 

charakterizovat i legislativní rámec, jehož prostřednictvím je v jednotlivých zemích prováděna 

rodinná politika, v tomto případě šlo především o rozdíly v mateřské a rodičovské dovolené, 

jimž Monika Machová věnovala pozornost v 5. kapitole. Bohužel se jí ne vždy podařilo 

srozumitelně představit systémy v jednotlivých zemích uplatněné. Z textu není vždy zcela 

patrné, zda autorka zrovna charakterizuje rodičovskou, mateřskou nebo otcovskou dovolenou. 

Kromě toho se její komentáře v textu několikrát rozcházejí s daty prezentovanými na obrázcích. 

Např. tvrzení, že nejdelší mateřskou dovolenou v délce 52 týdnů mají ženy ve Velké Británii 

dokazuje odkazem na obrázek č. 1. Tento graf se však týká pouze placené mateřské dovolené a 

vyplývá z něj, že ta je ve Velké Británii poskytována jen v délce 39 týdnů (s. 36). Na s. 38 

autorka tvrdí, že „neplacená rodičovská dovolená je také v Nizozemsku“, což však 

nekoresponduje s obrázkem č. 2 na s. 37. Rovněž bych doporučovala určitou obezřetnost při 

interpretaci shromážděných dat. Např. z nižšího podílu dětí ve věku 3–6 let navštěvujících 

předškolní zařízení v České republice (obr. 4) nemusí nutně vyplývat závěr, že v této zemi nemá 

90 % dětí možnost tato zařízení navštěvovat (s. 41). K tomuto tvrzení by bylo zapotřebí dát do 

vzájemné souvislosti celkový počet dětí a míst v předškolních zařízení. Výše uvedený nižší 

podíl může souviset se systémem rodičovské dovolené v ČR, kdy je třeba brát do úvahy, že 

ženy na rodičovské dovolené nemusí mít zájem posílat do předškolních zařízení ani své starší 

děti.  

 V kapitole č. 6 se Monika Machová zabývá vztahem zaměstnanosti a rodičovství, 

přičemž mj. hodnotí i míru zaměstnanosti mužů a žen v závislosti na tom, zda mají či nemají 

děti, případně v závislosti na věku nejmladšího dítěte. V tomto přístupu shledávám největší 

úskalí v použití analyzovaných věkových skupin. Autorka jednak provádí různé analýzy na 

různě definovaných věkových skupinách (např. v tabulkách č. 9, 12 a 13 je analyzována věková 

skupina 15–64 let, v tabulkách 10 a 11 pak 20–49 let, na obrázku č.13 pak není věková skupina 

vůbec specifikována), navíc volbu těchto věkových kategorií v textu nijak nevysvětluje. 

Rovněž není nikde přesně definováno, podle jakého klíče jsou ženy řazeny do kategorií 



zohledňujících počet dětí. Např. z tabulek č. 10 a 11 není jasné, zda kategorie „bez dětí“ 

zahrnuje skutečně bezdětné ženy, nebo i ty, které měly děti starší než 11 let. Naprosto nejasné 

jsou mi tabulky č. 12–15. Pokud by v nich byly zahrnuty jen ženy, jejichž nejmladší dítě ještě 

nedosáhlo šesti let, jak by vyplývalo z poznámky pod tabulkami, těžko mezi nimi nalezneme 

ženy ve věku 64 let, což je uvedeno v názvu tabulek. Není ani zřejmé, zda je v tomto případě 

dítě definováno věkem (do 18 let), nebo závislým postavením (do 26 let) a zda ženy s dospělými 

nevyživovanými dětmi jsou chápány jako bezdětné. Největší problém ovšem vyplývá z 

celkového zkreslení, které nutně musí nastat následkem toho, že do analýz jsou nejspíš zahrnuti 

i lidé, kteří ještě vůbec nevstoupili na trh práce. Lze předpokládat, že minimálně u věkové 

kategorie do 25 let bude míra zaměstnanosti závislá na podílu nepracujících vysokoškolských 

studentů. Už samotný podíl vysokoškoláků je ve sledovaných zemích velmi rozdílný – jak 

ostatně autorka sama naznačuje na s. 57. Zároveň lze předpokládat, že mezi studujícími bude 

více bezdětných osob než rodičů s dětmi, což může být příčina výsledku, kdy zaměstnanost 

bezdětných osob je v některých zemí údajně nižší než u lidí, kteří již děti mají. 

 Za velmi zajímavě zpracovanou považuji kapitolu č. 7, v níž jsou hodnoceny postoje 

lidí z jednotlivých analyzovaných zemí k šesti konkrétním otázkám souvisejícím s postavením 

rodičů na trhu práce. Autorka zde provedla analýzu výroků pomocí průměrných skórů a binární 

logistické regrese, přičemž došla k závěru, že tradiční názory nejvíce zastávali respondenti 

v České republice. V tomto ohledu bych s ní však polemizovala, neboť se domnívám, že na 

opačném pólu než liberální Švédsko stojí spíše Španělsko. K této kapitole mám rovněž 

připomínky formálního charakteru. V tabulkách č. 22–27 se porovnávají hodnoty odpovědí žen 

vůči mužům, nicméně v textu autorka komentuje postoje mužů vůči ženám, takže by bylo lépe 

zvolit tuto vysvětlující proměnnou obráceně. Podrobnější údaje ke zde provedené analýze jsou 

pak k dispozici v tabulkách umístěných v příloze za celkovým textem. Tato příloha však není 

stránkovaná, což v sobě nese riziko záměny některých údajů, neboť každá tabulka se skládá ze 

dvou tiskových stran, přičemž v záhlaví druhé stránky není žádný nadpis. 

Nicméně z hlediska formálního zpracování práce je toto jediná drobnější výhrada. 

Naopak musím vyzdvihnout poměrně rozsáhlý seznam použité literatury, s níž autorka rovněž 

adekvátně pracovala. Práce splňuje i další formální náležitosti – tabulky i grafy jsou zpracovány 

přehledně s uvedením zdrojů. Rovněž jazyková úroveň práce je dobrá, kromě výjimečných 

chyb v interpunkci se zde vyskytuje jen několik překlepů. Na práci oceňuji i dobře zpracovaný 

závěr, v němž se autorka snaží zaujmout vlastní postoj k tomuto nelehkému tématu. Je patrné, 

že si uvědomuje, že její způsob zpracování této problematiky je jen jedním z úhlů možných 

pohledů (tato práce nezohledňuje vliv rodinného prostředí – např. prarodičů – na zaměstnanost 

žen), nicméně se domnívám, že se může stát poměrně důležitým kamínkem do celkové 

mozaiky. Ze všech těchto důvodů doporučuji předloženou diplomovou práci Moniky Machové 

k obhajobě. 
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