
Jan Čapek: Domácnosti s dětmi v podmínkách výkonové společnosti (vyhrané ekonomicko 

psychologické aspekty domácnosti) 

Posudek na disertační práci 

Disertační práce Jana Čapka má teoreticko empirický charakter a svým obsahem se pohybuje 

na pomezí mezi psychologií, sociologií a ekonomií. Autor rozčlenil obsah práce (kromě 

úvodu a závěru) do tří oddílů: "Teoretické části", "Empirické části" a "Shrnutí". 

První kapitola první části se zabývá pojmy domácnost a rodina. V druhé kapitole jsou 

sledovány trendy, které se současných rodin a domácností týkají Gedná se o vzrůst 

průměrného věku při vstupu do manželství, pokles počtu narozených dětí, nárůst počtu 

nesezdaných soužití, nárůst mimomanželské plodnosti, přesun od smluvních vztahů 

k emočním poutům a nárůst počtu rozvodů). Třetí kapitola pojednává o reprodukčním chování 

a jednotlivých vlivech, které na něj působí na mikro- a makroúrovni. Ve čtvrté kapitole se 

autor obrací k problematice podpory domácností s dětmi ze strany státu a daňového systému, 

zejména s ohledem na to, jak je vnímána jejich spravedlnost. V páté kapitole se autor věnuje 

"vybraným ekonomicko psychologickým aspektům domácnosti", ke kterým řadí výběr 

partnera, vnímanou osobní pohodu, vzájemné transakce v rodině, spotřebu domácnosti, 

hospodaření s financemi, kariéru v rodině, rodičovstvÍ, rozdělení povinností v domácnosti a 

trávení volného času. V šesté kapitole je prezentováno to, co autor označuje jako model vlivu 

faktorů při rozhodování, zda mít děti. 

Vempirické části práce jsou uvedeny výsledky z tří výzkumů. V prvním z nich byly 

zkoumány nároky výkonové společnosti prostřednictvím dotazníkového výzkumu, v druhém 

šlo o strategie, jimiž se domácnosti s těmito nároky vyrovnávají, ve třetím byly mapovány 

vybrané ekonomicko-psychologické aspekty domácnosti za využití kvalitativní metodologie. 

V části nazvané "Shrnutí" se autor soustředil na oblast osobní pohody, práce, výkonu, 

partnerství, rodičovství, chodu domácnosti, volného času a smyslu života. 

K posuzované práci mám tyto náměty a připomínky: 

- K samotnému názvu práce, resp. kjejímu podtitulu "vybrané ekonomicko psychologické 

aspekty domácnosti" kladu otázku: kdo a na základě čeho zmíněné "aspekty" "vybral"? 

Navíc se domnívám, že výraz "ekonomicko psychologické aspekty" by se měl psát bud' 

dohromady (ekonomickopsychologické) a nebo s pomlčkou (resp. rozdělovníkem: 

ekonomicko-psychologické) - viz Pravidla českého pravopisu (1993), str. 52-53. Za šťastné 

nepovažuji ani to, že podtitul celé práce je totožný s názvem subkapitoly 2.5. 
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- Obecná připomínka se týká způsobu, jímž jsou v textu provedeny odkazy na web (osobně 

preferuji techniku odkazů, jejíž použití vyžaduje u svých přispěvatelů Sociologický časopis). 

- Tak zvaná Teoretická část (str. 11-70) v zásadě příliš teoretická není. To, co je skutečným 

obsahem této části práce, je spíše přehled poznatků z aktuálních výzkumů. Dodejme ještě, že 

text se zabývá domácnostmi, nikoli však tím, co tvoří druhou část názvu disertační práce -

"výkonovou společností". 

- Autor v odkazech na literární prameny v naprosté většině neuvádí údaje o stránkách 

(výjimek jsem napočítal v celé práci pět, jsou na str. 22, 23, 33 a 68 a 120). 

- Na str. 33 nerozumím argumentaci obsažené v posledním odstavci, kromě toho je zde asi i 

stylistická chyba. Další formulační problémy nalézám uprostřed druhého odstavce na str. 35 a 

v prvním odstavci na str. 36. 

-To, co je na str. 70 charakterizováno jako "model vlivu ... ", mohlo být lépe a podrobněji 

popsáno a vysvětleno. Když zde autor hovoří o své hypotéze, konstatuje, že je spojena 

s oblastmi na makroúrovni; slibuje testování této hypotézy v empirické části, ale tam se pak 

zabývá hlavně mikroúrovní, nikoli makroúrovní. 

- Na str. 71 začíná empirická část. K celé této části lze poznamenat, že by patrně bylo možné 

najít přehlednější způsob, jak prezentovat data, než nabízejí autorem předložené tabulky. 

- Metoda na str. 72 není popsaná úplně nejlépe. Není jasné, jakým způsobem byl výběrový 

soubor zkonstruován (náhodný nebo o kvótnÍ výběr?), o jaké dotázané šlo (v jakém věku a 
v 

odkud - byli z celé CR?), na základě čeho se soudí, že šlo o reprezentativní výzkum a kdo 

zajišťoval sběr dat. 

- Subkapitola Výsledky (str. 72) by asi vyžadovala nějaký vstupní text (začínat tabulkou není 

úplně ideální). V tabulkách se uvádějí koeficienty, není ale jasné, o jaký typ koeficientů se 

jedná. 

- Jestliže správně rozumím tabulkám str. 74, str. 77 aj., tak zjištěné diference, které jsou zde 

interpretovány, nejsou statisticky významné. To by bylo vhodné na těchto místech nějak 

okomentovat. Kromě toho se nabízí otázka, zda autor neměl při práci s daty použít i nějakou 

pokročilejší metodu analýzy (např. faktorovou analýzu). 

- Interpretace na str. 84 " ... respondenti s dětmi vnímají svou životní situaci hůře, než 

respondenti bez dětí'" je dle mého soudu až příliš absolutní; je tomu tak jen ve sledovaných 

oblastech a navíc ne až tak výrazně, neboť u řady sledovaných ukazatelů statisticky významné 

odchylky nebyly zaznamenány. 

- Označovat interpretaci jedné otevřené otázky (str. 85) za "výzkum II." mi připadá poněkud 

nadnesené. 
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- Na str. 87 se uvádí, že největší části občanů ČR "pomáhá vyrovnat se s nároky dnešní 

společnosti rodina, děti, manželé, druhové a družky ... " - Ptám se, zda to náhodou tak trochu 

neproblematizuje jedno z klíčových tvrzení práce (viz Shrnutí na str. 111), podle kterého 

"respondenti s dětmi oproti respondentům bez dětí hůře vnímají svou současnou situaci". 

Závěr, který se tu po mém soudu nabíZÍ, lze jednoduše formulovat tak, že lidé bez rodiny mají 

sice snadnější přístup k ekonomickému kapitálu, ale mají méně kapitálu sociálního. 

- Z argumentace na str. 88 může čtenář získat dojem, že ten, kdo uvedl, že má dítě, směřuje 

k "patologickému stavu" partnerského odcizení. 

- Na str. 92-93 nepovažuji akcent položený na "kvótní" výběr vzhledem k povaze výzkurných 

dat za relevantní. 

- Výrokům uváděným na str. 93 a dále by možná prospělo, kdyby u každého z nich byla 

uvedena nějaká identifikace mluvčího (pohlaví, stav, počet dětí). 

- Závěrečnou část práce tvoří přílohy, ale v textu na ně chybí odkazy. 

Závěrem mohu nicméně konstatovat, že přes všechny uvedené poznámky a 
v 

připomínky soudím, že disertační práce, kterou předkládá Jan Capek, reprezentuje takový 

badatelský počin, který si zaslouží, aby se stal předmětem řízení, v němž autor dostane 

možnost svou práci obhajovat před odbornou komisí. 

V Praze 30.4.2008 

3 


