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Bakalářská práce Terezy Bártové se zabývá jednou z dimenzí postojů české veřejnosti 

k manželství a rodině, totiž případnými diferencemi podle pohlaví. Téma je to velmi aktuální 

– nejen obecně, ale snad i ve vztahu k uvažování samotné autorky. V zásadě je práce 

strukturována odpovídajícím způsobem, i když jde o problematiku velmi rozsáhlou a složitou. 

Horší je to 

- s odpovídající citací: jednak jsou rozpory mezi prameny uváděnými v textu a 

v přehledu použité literatury. Nejhůře dopadl zřejmě Ivo Plaňava. (Jednak tím, že je 

vždy uváděn jako Plňava, jednak tím, že z přehledu použité literatuty vypadl úplně.) 

Ale třeba i to, že Velký sociologický slovník je uváděn dvakrát v použité literatuře a 

vždy s jinými autory a bez vydavatelů, byť jde o pramen jeden, je chyba patrná. 

Podobně je to s uvedením autorky příslušných hesel v tomto slovníku, tedy V. 

Fišerové. Ta se naopak objevuje v přehledu použité literatury samostatně, v textu 

práce vůbec ne. A je tam i více obdobných problémů. 

- s možnostmi využití dostupných dat pro sekundární analýzu. Proč je využit jen jeden 

roka jeden výzkum? A proč nejsou využity i jiné druhy šetření se shodnou či 

podobnou tématikou? (A takové výsledky jsou k dispozici.) Takto je využití 

empirických pramenů jen chudičké. Srovnání v času by mohlo přinést lepší přehled o 

zkoumané problematice. A přineslo by i pro autorku větší zkušenosti pro případné 

další využití. 

- s použtím češtiny. To je skutečně smutek – základní problém je pro autorku jednak 

v propojení podmětu a přísudku (jen tady jsem našel osm hrubých chyb) a také ve 

svérázném užívání zvratných zájmem tam, kde o žádná zvratná zájmena nejde. 

Nejčastěji: jaká si, místo jakási, a pod. Podobně je tomu s užitím ukazovacích zájmen. 

Nejčastěji: ta to místo tato... 

Nabízí se obecné otázky k tématu. Je jich řada. Tak aspoň dvě. 

 

 



 

- Téma domova se objevuje v textu v poznámce na str. 14. O co obecně vlastně u 

ptoblematiky při připomínce tohoto tématu může jít? Říká něco autorce pojem 

anomie? A případně i jeho význam v současné podobě společenství v „tekuté 

společnosti“?  

- V dějinném vývoji se mění i pojetí a možnosti naučení se mužské a ženské roli. Obsah 

mužské role je soustavně posouván, stejně jako obecnější chápání role ženské 

v rodině, společnosti...Může to mít vliv na zkoumané téma? A když tak jaký? 

Práce je, podle mého mínění, na hraně přijatelnosti. Ncicéně pokud autorka ukáže, že je si 

vědoma nedostatků a také, že je aspoň v základních souvislostech schopná odpovědět na 

uvedená  obecnější témata, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 
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