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Oponentský posudek - Diplomová práce "Žena jako živitel i pečovatelka: pracovní a 
rodinné strategie matek samoživitelek. Kvalitativní studie". 

Zpracovala Mgr. Radka Dudová, Ph.D. 

Předložená práce je kvalitativní studií pracovních a rodinných strategií matek, které stojí 
v čele neúplných rodin (matek rozvedených a svobodných). Jedná se o ženy, které samy 
pečují o dítě předškolního nebo raného školního věku a přitom vykonávají placenou práci 
mimo domov, aby svou rodinu finančně zajistily. 
Autorka si na počátku klade dvě zdánlivě na sobě nezávislé otázky: Jak pracovní trh ovlivňuje 
rodinný život, konkrétně zda nemůže být příčina dnešní nestability rodiny spatřována 

v působení transformovaného pracovního trhu, a jak se osamělé matky s dnešní realitou 
pracovního trhu v praxi vyrovnávají, tj. jakými způsobem hledají své uplatnění na pracovním 
trhu a jak zvládají překážky, se kterými se přitom setkávají. Při propojení těchto dvou otázek 
se autorka dostává k otázce další, velmi ideologicky nabité, kterou v ČR řeší sociologové již 
od 50. let 20. století, kdy započal stoupající trend rozvodovosti: může práce žen za to, že tolik 
manželství končí rozvodem? Nebo spíše práce žen primárně ochraňuje ženy a jejich děti od 
negativních dopadů rozvodu, který je neoddělitelným společníkem procesu individualizace 
společnosti? Můžeme to vidět na jedné straně tak, že zvýšená participace žen na pracovním 
trhu a jejich ekonomická nezávislost ohrožuje stabilitu rodiny, nebo na druhé straně tak, že 
naopak stabilitu rodiny ohrožuje neochota mužů přizpůsobit se nové realitě a ustoupit ze 
svých privilegovaných pozic v rodině a partnerském vztahu. 
Autorka dospívá k velmi zajímavým závěrům, podle kterých jednou z hlavních příčin 

současných partnerských rozchodů je právě inkongruita životních a rodinných očekávání 
mužů a žen, tj. neochota mužů převzít část odpovědnosti spojené s péčí o domácnost a její 
členy,. když přitom ženy již převzaly částečnou či někdy dokonce úplnou odpovědnost za 
finanční zajištění rodiny. 
Ženy ve výzkumném vzorku si silně uvědomují nevyrovnanost této situace, což se odráží 
v jejich nespokojenosti s partnerstvím a vede k rozchodu. Toto zjištění se může zdát poněkud 
banální, šokující je na něm podle mého názoru to, že již v 50. letech 20. století se o příčinách 
rozvodovosti psalo stejnými slovy. 
Autorka dobře ukazuje, jak placená práce nabývá v životech žen-samoživitelek nového 
významu. Zároveň ale poukazuje na to, jak jsou tyto ženy na pracovním trhu znevýhodněny, a 
to hned ze tří důvodů: jako ženy, jako matky a jako osamělé matky. Příběhy dotázaných žen 
jsou dobrým příkladem způsobů, jakými dochází ke kumulaci nerovností, a autorka tuto 
situaci velmi dobře analyzuje. Tato kumulace byla u osamělých matek teoreticky popsána, 
nikdy ale hloubkově zkoumána. 
Domnívám se, že kvalitativní výzkum představený v této práci je velmi zdařile proveden a 
respektuje hlavní zásady konstruktivní verze přístupu grounded theory. Výhodou by jistě bylo 
rozšíření výzkumného vzorku či zaměření se na určitou specifickou podskupinu v této oblasti; 
to jistě může být námětem pokračování výzkumu. 
Velmi oceňuji schopnost autorky propojovat teorii, data z kvantitativních šetření a vlastní 
kvalitativní zjištění. Tímto směrem ale také míří moje první výtka: v některých pasážích není 
příliš zřetelné, odkud informace přesně pochází, zda z výpovědí dotázaných ženy či z jiných 
zdrojť1. Malé upřesnění by na určitých místech textu pomohlo. 



Zde jsou mé další připomínky: 
Teoretický úvod práce není příliš originální a navíc se nezaměřuje na problematiku 
osamělého rodičovství. Koncepce Beckových o nekongruentnosti současného 

pracovního trhu je sice pro další text velmi přínosná, celkově ale není třeba začínat 
zeširoka teorií individualizace společnosti. 
V kapitole 1.3. věnované statistickému vymezení neúplných rodin by bylo dobré 
poukázat mimo jiné na to. že od 90. let není rostoucí podíl neúplných rodin nesen 
rozvodovostí, ale zvýšením počtu dětí narozených mimo manželství (z nichž se cca 
polovina rodí osamělým matkám). Dalo by se také polemizovat o "dobrovolnosti" 
takového osamělého mateřství. 
K kapitolách věnovaných představení metodologie je velmi dobře a jasně stanovena 
výzkumná otázka (respektive dvě otázky), autorka se jich celou dobu drží a ohraničuje 
jimi svůj výzkum. Stejně tak předkládá velmi dobré zhodnocení vlivů situace tazatele 
na rozhovor. Autorka si dobře uvědomuje, že rozhovor je výsledkem interpretativní 
vzájemné aktivity, je procesem konstruování sociální reality a status tazatele v něm 
hraje významnou roli. Postrádám ale alespoň stručné zhodnocení etických otázek, 
které výzkum provázely, tj. komu ajak výzkum pomůže a zda nikomu neublíží. 
Velmi se mi líbí kapitola 3.1., kde autorka na příbězích matek samoživitelek 
dokumentuje proměny reality pracovního trhu. Ukazuje se zde, jak se tyto změny 
dotýkaly konkrétních lidí. Tento přístup dokazuje tezi Norberta Eliase, že každé 
individuum v sobě nese zhuštěný celý svůj sociální svět, což mimo jiné dokládá 
oprávněnost použití kvalitativní metodologie pro zkoumání této problematiky. 
V kapitole 3.1.2. se objevuje zajímavá myšlenka: "Rostoucí rozvodovost a obavy ze 
ztráty partnera nutí ženy k posilování vlastních zdrojů, k zvyšování vzdělanostního, 
sociálního i ekonomického kapitálu. Ženy chtějí, avšak zároveň musí být schopny se o 
sebe postarat bez pomoci partnera." Obávám se ale, že je sporné, nakolik si to ženy 
skutečně uvědomují a připouštějí si toto riziko. Není to spíš součást jejich 
nevědomých strategií? 
Stejně tak mám pochybnosti o tvrzení z kapitoly 3.2.: "Právě tento fakt (tj.ztráta 
kontaktu s dětmi) zřejmě mužům často brání v ukončení vztahu i v případě, že se v 
manželství cítí být nespokojeni. Pakliže sami rozvod iniciují, činí tak až v momentě, 
kdy se stávají součástí jiné rodiny." To je sice zajímavá hypotéza, ale výzkum ji nijak 
zásadně nepotvrzuje. Je mnoho mužů, kteří na ztrátu kontaktů s dětmi při samotném 
rozvodu příliš nemyslí. 
V závěru kapitoly 3.2. autorka dobře kategorizuje důvody rozchodu podle výpovědí 
komunikačních partnerek. Bylo by dobré je srovnat s údaji ČSÚ o oficiálních 
důvodech rozvodů a vysvětlit rozdíly. 
Kapitola 3.3.4.: Bylo by možné nalézt nějaké zdůvodnění toho, proč se v bývalých 
partnerstvích dotázaných žen nevyskytuje častěji více vyrovnaný model dělby práce 
v domácnosti? Dá se z toho odvodit nějaký závěr? Je to věkem a vzděláním, nebo 
v tom lze vidět právě častou příčinu rozpadu partnerství? Odpověď na tuto otázku by 
ovšem vyžadovala kvantitativní přístup. 
Kapitola 4.2.: Uplatnění Singlyho teorie mi v tomto případě nepřipadá příliš vhodné. 
Výzkum nejde v této oblasti dostatečně do hloubky; teorie je zde proto skoro 
zbytečná. Autorka používá termíny repertoár a role, aniž by bylo zřejmé, že jim 
skutečně rozumí. 
Kapitola 4.2.3. Práce jako seberealizace: bylo by možno ještě zdůraznit zjištění, že pro 
osamělé matky je práce mnohdy jediným místem sociálních kontaktů; jejich vyšší 
orientace na práci tedy nemusí být vysvět10vánajen potřebou výdělku. 



Závěrem bych ráda podotkla, že ačkoli jsem sama určitým způsobem stála u vzniku této 
práce, četla jsem ji s velkým napětím, jelikož jsem byla velmi zvědavá, kam autorku její 
výzkum v terénu dovede. Navíc jsem v současné době zpracovávala podobný výzkum na 
podobné téma. Domnívám se, že se jedná o velmi zdařilou práci, která v některých svých 
částech přesahuje nároky diplomové práce. Autorka umí citlivě pracovat s daty a dokáže je 
interpretovat s adekvátní sociologickou imaginací. Jednoznačně práci doporučuji pro 
obhajobu a navrhuji klasifikaci výborně. 

Mgr. Radka Dudová, PhD. 


