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Název práce: Obraz muže-otce na stránkách Vlasty, ročníky 1971-1975 
Oponentský posudek vypracovala: Mgr. et Mgr. Tereza Kynčlová 
 

Tématem bakalářské práce Kristýny Jarolímkové je otcovství tak, jak bylo 
zpodobněno na stránkách týdeníku Vlasta v letech 1971-1975. Autorka se inspiruje 
bakalářskou prací Lindy Božovské s názvem Hledání otcovské role: otcovství, jak bylo 
prezentováno na stránkách Vlasty v letech 1976-80, v níž Božovská pracuje s kategorií 
pomáhajícího otce a podle Jarolímkové dochází k závěru, „že otcovská kultura u nás (rozuměj 
v Československu) byla dosti konzervativní, ale otcové se přesto do výchovy dětí, případně do 
starosti o chod domácnosti často zapojovali na dobrovolné bázi“ (str. 7). Jarolímková si klade 
za cíl práci Božovské doplnit prostřednictvím obsahové analýzy článků z Vlasty a „zjistit, zda 
kategorie pomáhající otec byla stejně často přítomna i v době počátků normalizace a teprve 
nastupující zvýšené vlny porodnosti, případně jaká jiná kategorie by pro toto období mohla 
být charakteristická“ (str. 7). V Závěru práce Jarolímková shledává, že její hypotéza byla 
správná. 

Co se týče rozsahu, je práce objemným dílem o 117 stranách a je patrné, že její 
autorka strávila výzkumem a zpracováním textu nemálo času. Komplexnost zvoleného tématu 
si autorka uvědomuje, a proto se snaží zasadit oblast rodinného života do širšího historického 
a politického kontextu Československa 70. let minulého století. Prostřednictvím historických 
událostí jako je např. invaze vojsk Varšavské smlouvy a nástup Gustáva Husáka do funkce 
generálního tajemníka ÚV KSČ upozorňuje na počátky normalizace, bohužel však nikde 
detailněji nevysvětluje, jaké změny - strukturální, praktické, mocenské - normalizace 
představovala pro uspořádání vztahů a poměrů v rodinách. Ve zmínkách o dětech odpůrců 
režimu, jimž bylo znemožněno studovat  či o notorickém „kdo nekrade, okrádá rodinu“ (str. 
10) autorka spíše klouže po povrchu a hlouběji nevysvětluje, jaké konkrétní dopady měl život 
v totalitním režimu na roli otců a matek. V souvislosti se sebeupáleními Palacha a Zajíce jen 
konstatuje, že se „většina společnosti stáhla do soukromí“ (str. 12). Autorka tak explikaci 
historického kontextu opouští právě v momentě, kdy na scénu přivádí téma privátní sféry, jež 
je pro obsah její práce významné. Mohli bychom se ptát: Co představovalo soukromí pro lidi 
žijící za normalizace? Jak jej konceptualizovali ženy jako matky tradičně na soukromou sféru 
vázané a jak muži, jejichž doménou měla být veřejná sféra? Jak se proměnilo mužství a 
ženství, jež bylo nuceno podřizovat se komunistickému režimu? Kdo v rodině disponoval 
mocí a jakou, a za jakých okolností? Byla tato moc odvislá od komunistické ideologie či byla 
určována další(mi) ideologií(emi)? A jakými? Na tyto otázky bohužel teoretická část, jež má 
kontextualizovat empirickou část bakalářské práce, nepřináší odpověď, přestože si autorka na 
několika místech připravuje půdu, aby se ze všeobecné deskripce prolomila do analýzy; např. 
na str. 58 vcelku zdařile rozebírá citovaný výklad muže, proč si za svou domácí povinnost 
zvolil praní v pračce, dále např. na str. 20 kriticky poukazuje na normalizační rétoriku 
zrovnoprávňování žen na trhu práce ve smyslu jejich vysoké zaměstnanosti, jež zastiňovala 
jejich skutečnou platovou diskriminaci a zákonnou povinnost do zaměstnání nastoupit. 

Vůči bakalářské práci mám dvě zásadní výtky, které se týkají metodologické a 
formální stránky. Obě tyto výtky považuji za vážná akademická pochybení.  

Nikde v bakalářské práci není uvedeno v rámci jaké disciplíny se autorka pohybuje a 
v jejímž rámci své téma uchopuje. Z jedné podkapitoly věnované genderu, lze usuzovat, že 
autorka směřuje k analýze genderové, explicitně to však nikde vyjádřeno není, navíc de facto 
v bibliografii  neuvádí komplexnější literaturu věnovanou genderu. Jako svůj hlavní zdroj 
informací opakovaně zmiňuje dílo sociologa Možného, jež s genderem nepracuje konzistentně 
a hlavní dílo, na které Jarolímková odkazuje, je jeho Rodina vysokoškolsky vzdělaných 
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manželů z roku 1983. Využití prací Vodochodského by autorku spíše situovalo do oblasti 
mužských studií; nejen zde by však měla sáhnout po publikacích např. Ivy Šmídové 
komplexně se věnující české problematice mužství a otcovství, případně sociologa/žky 
Raewyna Connella. Autorka mohla též využít vedle tematicky spřízněných absolventských 
prací Božovské a Kočí, diplomovou práci Pavly Kolářské z FHS, která se zabývala 
otcovstvím prezentovaným na stránkách Vlasty v letech 1981-1989, kde využila též obsahové 
analýzy a přiznává inspiraci Božovskou. 

Metoda není vhodně zvolena či lépe - není dobře zvládnuta. Autorka volí metodu 
obsahové analýzy a uvádí, že se „jedná o kvantitativní metodu“ (str. 37). Obsahová analýza 
však může být i kvalitativní, což autorka bohužel nereflektuje, nicméně práce vykazuje znaky 
obou těchto metod, tedy kvantitativní obsahové analýzy i kvalitativní obsahové analýzy. 
Autorka si například stanovuje jako jednu z identifikačních proměnných médium, a to přesto, 
že pracuje s médiem jediným – Vlastou. Výpovědi derivované z proměnných jsou 
nicneříkající, neboť očividně neprošly žádným programem určeným na statistické zpracování 
dat – alespoň autorka toto ve svém metodologickém postupu neuvádí.  

Zásadní problém však tkví ve stanoveném výzkumném vzorku. Autorka pracuje s 134 
články, jejichž zahrnutí do vzorku bylo odvislé od toho, že se „dle titulku týk[aly] přímo 
otcovství“ (str. 38). Autorka musela tak výběr učinit zcela subjektivně, neboť nikde neuvádí 
např. klíčová slova, jež by poukazovala na to, že se vybraný text věnuje zkoumanému tématu 
otcovství. Kvantitativní obsahovou analýzu provedenou v této práci tak není možné opakovat 
s identickým – či alespoň obdobným výsledkem; to by bylo možné za předpokladu, že by 
autorka do výzkumu zahrnula všechny články z Vlasty publikované ve zkoumaných letech a 
stanovila klíčová slova. 

 Na str. 99 studentka píše: „V období leden 1971 až prosinec 1975 vyšlo celkem 261 
čísel týdeníku Vlasta, z čehož 134 čísla obsahovala téma otcovství. Jedná se o 41% vydání, 
což považuji za poměrně vysoké číslo.“ Zde problém spatřuji v tom, že ono „poměrně“ se 
vztahuje, jak uvádím výše, k arbitrárně stanovenému vzorku. Kolik článků vyšlo v tomto 
období ve Vlastě celkem? To je onen počet vůči němuž má být vzorek poměřován. Dále, 
jelikož se počet čísel Vlasty s tématem otcovství shoduje s počtem zkoumaných článků, chce 
autorka říci, že se v žádném čísle týdeníku otcovství neobjevilo dvakrát a zkoumané články 
tak vždy pocházejí z jiného čísla časopisu? Toto není nikde explicitně uvedeno. 

Autorka pracuje s kategoriemi „nový otec“, „pomáhající otec“, „otcovská kultura“, 
definuje je však neadekvátně. Nikde nedefinuje pojem genderová socializace, bez definice 
zůstává pojem patriarchální rodina a „nepřítomný otec“; reflexe existence patriarchální 
ideologie, jež významně ovlivňuje nejen tematizované otcovství a sféru rodiny, ale i celou 
společnost v práci též chybí. Autorka hovoří pouze o patriarchální rodině, pojem patriarchát 
se však v práci nenachází a není nadefinován. Vágní je používání referenční kategorie muž-
otec, např. na str. 46-48, kdy z citací a interpretace ocitovaného textu není jasné, zda jsou 
diskutovaní muži zároveň otci či nikoliv. Na str. 23 a 30 studentka nerozlišuje mezi 
etnocentrismem a androcentrismem. Podkapitola 2.2 je věnována výlučně definici genderu, 
avšak nenajdeme v ní jediný odkaz na zdrojovou literaturu. Autorka je nekonzistentní 
v používání kategorie rod a gender, strany 12 a 15 naznačují, že gender a pohlaví autorce 
místy splývají: „[Pojem gender (česky rod)] se přidává k analytickému pojmu žena a od 80. 
let se přidává i kategorie maskulinita“, respektive „Na základě studií z poslední doby se zdá, 
že ženské a mužské vnímání, mozkové funkce či intelektuální schopnosti nejsou nijak 
významně rozdílné. Nebyly zjištěny ani žádné významné fyziologické rozdíly v chování 
rodičů.“ 

Týdeník Vlasta byl časopisem Českého svazu žen, jak autorka uvádí na str. 36. 
V bakalářské práci nicméně absentuje vysvětlení toho, jakou politiku v rámci rodiny list 
sledoval a jaké zájmy toto médium sledovalo. Cílovým publikem Vlasty byly ženy, autorka 
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bakalářské práce však všude používá generického maskulina, což v kontextu diskutovaného 
periodika působí nejen komicky, ale především zcela absurdně a významově zavádějícím 
způsobem, např. na str. 44, kde je citován text, jehož autorem je „novinář“: „Manžel chodil na 
tenis, já mu fandila…“ Nevhodné užití gramatického pravidla je však zcela nelegitimní u 
kódovací jednotky Autor článku (str. 42, 96, 117), kde studentka sledovala, zda byl autorem 
článku novinář, odborník nebo čtenář. Z výzkumu tak de facto vyplývá, – třebaže je jisté, že 
tomu tak není – že k tématu otcovství se ve zkoumaných článcích ženského časopisu 
vyslovovali výlučně muži. Studentka dále zcela ignoruje žánr zkoumaných článků (reportáž, 
povídka, dopis, fejeton, editorial atp.), jež by byly relevantním faktorem jak pro kvantitativní, 
tak kvalitativní obsahovou analýzu.  

Po formální  stránce je práce nevyhovující v oblasti odkazování, jež je nejen 
nepřijatelně zřídkavé (celá empirická část) či zcela absentující (podkapitola 2.2 Gender, 
zmíněno výše), tak chybně užité (celá teoretická část). V mnoha případech se poučený/á 
čtenář/ka dovtípí, že studentka parafrázuje odbornou literaturu, avšak málokdy se dozví, o 
jaký zdroj se jedná. Toto je zásadní akademické selhání.  

Práce obsahuje taktéž významové rozpory, jež doporučuji u obhajoby osvětlit. Např. 
následující odstavec na str. 30 považuji za tautologický: „[Možný] poukázal na to, že 
sociologii ovládá nereflektovaný etnocentrismus muže – vědce. Výzkumník (muž či žena) tak 
automaticky zastává mužské stanovisko. Normou obecnosti je muž, a pokud nezkoumáme 
obecně „jedince“, zkoumáme jeho „zvláštní“ variantu – ženu. Možný navrhnul, aby byla 
vědomě a systematicky věnována pozornost mužské zkušenosti a hodnotám, tématům jako je 
vztah zaměstnání  a rodiny nebo rodičovství z pohledu muže-otce.“ Dále si dovolím požádat o 
detailnější vysvětlení shrnující věty ze Závěru práce na str. 102: „Téma biologického 
otcovství se vyskytlo pouze v několika málo článcích a usuzuji tak, že nebylo považováno za 
problematické,“ a vysvětlení spojení „mužská optika“ ze str. 98: „I když je práce pro ženu 
zdrojem sociálního kapitálu a má pro ni vysokou seberealizační hodnotu, stojí rodina v jejím 
životě na prvním místě. Je stále užívána mužská optika vnímání, ženy se tedy méně snaží o 
kariérní postup a společnost stále vnímá problém skloubení práce a rodiny jen jako problém 
ženy.“ 

Třebaže si jsem vědoma kritického vyznění svého oponentského posudku, navrhuji 
hodnocení práce „dobře“ a doporučuji práci k obhajob ě, kde studentka Jarolímková může 
koncepčně reagovat na mé výtky stran metodologie a formální stránky dokumentu. 
 
Mgr. et Mgr. Tereza Kynčlová 
 
V Praze dne 14. června 2010 
 
 

 
 
 


