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Bakalářská práce se v kontextu změn reprodukčního chování českých žen po roce 1989 zaměřuje na 
proměny hodnotové orientace v oblasti manželství, mateřství a zaměstnání. Autorka si v úvodu práce 
klade za cíl „sledování“ změn hodnotové orientace ve zmíněných oblastech v průběhu let 1991 až 2017 
a to v závislosti na dosaženém věku a vzdělání žen. Do budoucna autorce doporučuji zvolit jiné aktivní 
sloveso než „sledování“. V případě bakalářské práce bych považovala za dostatečný i samotný popis 
změn hodnotové orientace.   

Ve druhé kapitole autorka pracuje s přejatými údaji z Českého statistického úřadu a popisuje s jejich 
pomocí proměny intenzity a časování sňatečnosti a plodnosti. Zároveň ve svém přehledu zohledňuje 
i proměny vzdělanostní struktury populace Česka.  

Třetí a čtvrtá kapitola se zaměřují na teoretické zarámování problematiky a dosavadní poznatky 
o proměnách hodnotové orientace v české společnosti. Vzhledem k zaměření práce na české ženy 
považuji za zcela ospravedlnitelné, že ve čtvrté kapitole autorka pracuje výhradně s česky psanou 
odbornou literaturou. Z česky psané literatury vychází autorka i v případě přehledu teoretických 
konceptů, které vysvětlují kulturní a společenské proměny ve společnosti. V případě bakalářské práce 
považuji tento přístup za dostačují, avšak do budoucna doporučuji autorce nahlédnout do původních 
publikací a nespoléhat na zprostředkované interpretace. 

V páté kapitole jsou představeny cíle výzkumu a výzkumné otázky. Autorka zde uvádí dvě dílčí 
výzkumné otázky, které následně zodpovídá na základě vybraných otázek z Evropského šetření 
hodnot. Vzhledem ke skutečnosti, že vybrané otázky již v minulosti analyzovány byly a výsledky jsou 
popsány v kapitole čtyři, považovala bych jako čtenář za přínosné, kdyby zde autorka zvýraznila, čím 
se její přístup liší a co bude tedy přidanou hodnotou analýz, které následně zpracovala oproti 
analýzám, které již byly publikované. 

Šestá kapitola přehledně a dostatečně popisuje analyzované soubory. Výhrady mám k popisu 
metodologie, která by mohla být takto dostačující pouze v případě, kdyby byly detaily o analýzách 
uvedeny u interpretací výsledků. Takto jsem jako čtenář nucena si některé detaily analýzy domýšlet – 
podrobněji v následujícím odstavci. 

Struktura sedmé kapitoly je přehledná. Interpretace výsledků je již přehledná méně. Z textu není zcela 
zřejmé, zda se popisované výsledky statisticky významně liší či jde jen o základní deskripci všech 
hodnot v přiložených tabulkách a grafech. Odlišení těchto možností znesnadňují i některé formulace 
(např. str. 37, odst. 4, „Můžeme tak spíše tvrdit, že ženy v této věkové skupině nejsou k výroku jasně 
vyhraněny“). Orientaci ve výsledcích znesnadňují i chybné formulace (str. 36, odst. 1, „Souhlasnou 
odpověď volí vždy zhruba 55 % žen a nesouhlasnou cca 45 %“, kde dle Obr. 6 soudím, že uvedené 
hodnoty by měly být naopak). Odlišná distribuce míry souhlasu se studovanými výroky napříč 
věkovými a vzdělanostními skupinami je zde interpretována graficky. Dle poznámky pod grafem 
soudím, že byla testována jejich distribuce napříč vzdělanostními a věkovými skupinami, ale již nebylo 
testována, zda se mění mezi jednotlivými vlnami a není tedy naplněn cíl stanovený v úvodu práce („... 
na základě kterých bude zjišťováno, zda se preference žen v závislosti na jejich věku a vzdělání 
v průběhu let mění“). Hodnoty zobrazených grafů jsou zveřejněny v příloze ve formě tabulky. Problém 
je, že příloha je chybně naformátována a došlo tak k ořezu levé části tabulky. Poznámka s detaily 



o testování a legendou ke znaménkovému schématu je tak nečitelná a chybí zde popisky 
k jednotlivými řádků (popisek vzdělanostních a věkových kategorií). 

Osmá kapitola, závěr, shrnuje poznatky z analytické části a zřetelně odpovídá na stanové dílčí otázky 
z kapitoly pět.  

Pominu-li přílohu práce, pak je formát předkládané práce na vysoké úrovni. Drobné prohřešky, aby se 
jich mohla autorka v budoucnu vyvarovat, shrnu níže. Považuji je ale skutečně jen za drobné 
kosmetické vady. Větší výhrady mám ke skutečnosti, že zde chybí rozepsání některých použitých 
zkratek, ať už formou rozepsání prvního výskytu a následného zavedení zkratky v závorce, či formou 
přehledu použitých zkratek (str. 18: WVS1990; str. 21: IVVM, CVVM). Nejproblematičtější je ale práce 
s citacemi, kde se autorka dopouští vícera pochybení (uvádím pouze příklady): 

• Pokud citujete práci více autorů, pak se do textu uvádí buď všechna příjmení (pokud jsou jen 
dva autoři) nebo zkratka „a kol.“ 

o Str. 13, odst. 4: (Kuchařová, 2009) mělo být (Kuchařová a Šťastná, 2009) 
o Str. 17, odst. 2: (Hamplová, 2003) mělo být (Hamplová a kol., 2003) 

• Citace práce Rychtaříkové, 2008 by měla mít správné vročení 2007 
• Pokud má autorka u publikace uvedena dvě příjmení, vypisují se do citace obě 

o Str. 25, odst. 4: (Šetinová, Chaloupková 2019) mělo být (Šetinová, Klímová 
Chaloupková 2019), tj. citace v seznamu použité literatury a v textu by se měly 
shodovat. 

• V práci jsem nenašla odcitované následující publikace uvedené v seznamu použité literatury 
o Hamplová, Chaloupková, Soukupová a kol. 2007: Děti na psí knížku. 
o Rabušic, Chromková Manea. 2018: Hodnoty a postoje v České republice 1991–2017. 

 

I přes výše zmíněné nedostatky, se domnívám, že předkládaný text splňuje požadavky kladené na 
bakalářskou práci. Je zřejmé, že autorka je schopna nastudovat relevantní literaturu a umí zpracovat 
základní analýzu dat a interpretovat výsledná zjištění. Předkládanou práci doporučuji přijmout 
k obhajobě. 

  

V Praze dne 25. srpna 2021                RNDr. Jitka Slabá, Ph.D. 

 

 

 

Nedostatky ve formátování a jiné drobnosti: 

• Názvy tabulek a obrázků, před i po dlouhé pomlčce (–) má být mezera 
• Doporučuji vkládat pevnou mezeru na konec řádků v případě, že mi řádek odděluje číslici 

a příslušející jednotku (např. str. 11: „v průběhu 70. let“; str. 49: „ve věkové skupině 30–44 
let“) 

• V případě zápisu data mají být jednotlivé položky odděleny mezerou (str. 16: 26. 3. 2011) 
• Str. 18: „Holandsko“ – nevylučuji, že byl výzkum prováděn skutečně jen na datech pro 

Holandsko, ale pro jistotu upozorňuji na skutečnost, že pojem Holandsko a Nizozemsko nejsou 
ekvivalenty. Holandsko označuje území pouhých dvou provincií Nizozemska. 


