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Capka: "Domácnosti s dětmi v podmínkách výkonové společnosti" 

Předložená doktorská disertační práce je věnována aktuálnímu tématu rozhodování 

mladých lidí v současné společnosti v oblasti populační. Autor v ní ověřuje jak z hlediska 

teoretického, tak následně v poloze empirické hypotézu, že podstatná část mladých lidí 

vnímá děti jako faktor snižující životní úroveň. Práce je orientována ekonomicko sociálně 

psychologicky a uvedeným aspektam v ní autor postupně věnoval svou pozornost. Již od 

vymezení základních pojma je přitom zřejmé, že jde o téma společensky významné, mj. i 

proto, že v oblasti porodnosti a následně v životě rodin (domácností) s dětmi se 

ve výkonově orientované společnosti přirozeně vyskytují četné problémy. 

Sama skutečnost, že autor používá jako výchozí pojem "domácnost", je dLJsledkem 

jednak mnohotvárnosti konkrétních forem soužití v současné době, ale také prLJniku 

ekonomických aspekta do nich. V tomto směru autor charakterizuje současné trendy 

v oblasti partnerských vztahLJ zahrnujících jak problematiku manželství a nesezdaných 

soužití z hlediska věku, tak oblast porodnosti v rámci manželství a vztaha (resp. 

porodnosti) nesezdaných partnerLJ, včetně související problematiky posunu od smluvních 

partnerských vztaha k převaze jejich emočního zakotvení. 

Za daležité lze v tomto směru dále považovat rozpracování problematiky vlivLJ na 

výše uvedené skutečnosti pLJsobících na mikro a makroúrovni, uvedené v subkapitole 2.3 

a v dalších třech subkapitolách (v obsahu je zřejmě chyba v číslování), a rovněž v nich 

prezentovaný podrobnější rozbor těchto vlivLJ na rozhodování partnerLJ, zda mít děti. Autor 

přitom v teoretické části své práce dobře využil relevantní prameny, jak o tom svědčí i 

rejstřík literatury prezentovaný v závěru práce. Při excerpci a následné komparaci 

literárních pramena došel přitom k závěru, který následně potvrdil i v empirické části 

práce, že větší vliv mají faktory pasobící na mikroúrovni, čímž si mj. zdavodnil i neplatnost 

ústřední hypotézy o tom, že podstatná většina mladých lidí nechce mít děti z duvodLJ obav 

o snížení ekonomické úrovně. 

Na bázi prezentovaných teoretických východisek autor realizoval tři výzkumy. 

V rámci prvního z nich na poměrně rozsáhlém souboru respondenta ověřoval pociťované 

nároky výkonové společnosti, ve druhém na základě kvalitativní analýzy odpovědi 

respondentu na otázku týkající se možností vyrovnávání se s těmito nároky u domácností 

s dětmi a bez dětí se zaměřil na strategii vyrovnávání se s těmito nároky. V rámci třetího 



výzkumu pak provedl kvalitativní analýzu vybraných ekonomicko psychologických faktora 

u 14 subjektu získaných kvótním výběrem. Nad rámec zpracování výsledka prvních dvou 

šetření statistickou analýzou I. stupně zjišťoval i jejich statistickou významnost. 

Pozitivně lze hodnotit významnost tématu a široký záběr celé práce, velikost 

zkoumaných soubora a podrobnou analýzu získaných údaja, kterou autor následně promítl 

do diskuse a zobecňujících závěru. 

Na druhé straně však nepostupoval dostatečně precizně při úvodním zakotvování 

práce: do úvodu vložil jen jakousi deskripci práce a méně pozornosti věnoval vymezení 

jejího předmětu a cíla, včetně případných dalších tezí či hypotéz. Chybí i jejich ověření. 
, 
Uvodní teze tak mohla být více rozvinuta například o již zmíněnou specifikaci převahy 

mikro a makrovliva. Práce také ptlsobí méně přehledně, mj. díky malému využití 

strukturování (například protučňování písma, odstavcu apod.) včetně přiměřeného 

dokladování textu tabulkami (u nichž chybí číslování), a zejména grafy. Naopak možná až 

příliš podrobné jsou v tomto směru přílohy, do nichž autor posunul těžiště prezentace 

výsledku, které ve vlastním textu práce z větší části jen komentoval. 

Závěrem: 

Přes uvedené nedostatky lze práci považovat za seriózní, i když spíše deskriptivní, 

příspěvek ke společensky významnému tématu ochoty mladých lidí mít děti v pOdmínkách 

výkonové společnosti, která jim neposkytuje to nejvhodnější zázemí. V tomto smyslu 

práce splňuje základní požadavky na doktorské disertační práce. Autor v ní prokázal vcelku 

dobrou orientaci v dané oblasti zkoumání i smysl pro seriozní výzkumnou práCi založenou 

na získávání empirických údaja a dále na komparaci jinými výzkumníky získaných údaju 

v dané oblasti. Přes částečně absentující zobecňující nadhled vcelku přesvědčivě prokázal 

neplatnost úvodní teze o předpokládané neochotě podstatné většiny mladých lidí mít děti 

z duvodtl obavo snížení životní úrovně a naopak potvrdil pozitivní význam mikrovliva, 

včetně rodových zvyku a tradic a spíše negativní dopady makrovlivu na úrovni státní 

politiky podpory porodnosti a životní úrovně domácností s dětmi. 

Práci doporučuji k obhajobě a na základě jejího úspěšného obhájení navrhuji 

autorovi přiznat titul PhD. 
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