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Obraz muže-otce na stránkách Vlasty, ročníky 1971-1975

Tato práce navazuje na dřívější bakalářskou práci podobně zaměřenou, s tím, že pokrývá jiný 
časový úsek. Obě práce se zaměřují na sedmdesátá léta, jež byla charakteristická jakýmsi 
„obratem k rodině“ jak z hlediska oficiální politiky, tak ze strany občanů. Téma chápání
otcovské role je v tomto kontextu velmi zajímavé, mimo jiné ve vztahu k tehdy nepochybně 
sílícímu mateřskému diskurzu. Téma jako takové je stále velmi málo probádané a práce je 
tedy potenciálně přínosem. 

Teoretická část sice vhodně začíná načrtnutím příslušného historického kontextu, vlastní 
informace však nejsou příliš relevantní a je dost nedůsledně odkazováno na literaturu.  Zcela 
neuspokojivé je však (ne)odkazování na literaturu v podkapitole  k pojmu „gender“. Pro tuto 
práci centrální literatura vztahující se k fenoménu „nového otcovství“ je také zpracována 
značně ledabyle, s chybami (John Pleck místo Joseph) apod., s formálně nesprávným 
citováním z druhé ruky. I v této části jsou odstavce, kde není odkazováno vůbec, není tak 
zřejmé, z čeho autorka čerpá. Dalším problémem této části je, že příliš neslouží jako příprava 
k analytické části, neboť zde nejsou zřetelně formulovány teze, jež mají v práci sloužit jako 
teoretická východiska. Domácí sociologická literatura vztahující se k tématu je vybrána 
vhodně a v pořádku je i zaměření na publikace Iva Možného, ale zpracování a odkazování 
opět vykazuje ledabylost, příliš řídké odkazování a prakticky nikdy na konkrétní stránky, 
často se zdá, že jde o obecné mínění či dojmy získané bůhví odkud. Zpracování zásadní 
Možného práce k tématu z roku 1983 svědčí o tom, že Kristýna Jarolímková práci četla a 
dobře rozumí jejím argumentům, ale nalezené poznatky sepsala ve formě jakéhosi letmého 
konspektu, který neuvádí stránky, a to ani tam, kde je například doslova prezentovány 
možného  periodizace procesu ženské emancipace. Upozorňuji také, že studie se nejmenuje 
Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů, nýbrž „partnerů“. Sám fakt, že se zde Možný 
zaměřuje na absolventy vysokých škol, je sám o sobě v komunistickém kontextu významný, 
což autorka nijak nereflektuje a Možného poznatky extrapoluje na celou populaci. Na 
některých místech vyvstává podezření z určitého bezmyšlenkovitého přejímání výroků –
nechť adeptka vysvětlí například rozdíl mezi rodinou dvoukariérovou a dvoupříjmovou nebo 
výrok, že muži „neopomíjejí zcela ani kolonizaci budoucnosti prostřednictvím rodinného 
příběhu“ (s. 27). Za zajímavý nicméně považuji pokus Kristýny Jarolímkové určit pozici Iva 
Možného z hlediska feministických přístupů, její charakteristika je dosti zdařilá. Smysluplné 
je také zařazení polistopadových výzkumů role muže a pojetí mužství u nás a výběr literatury 
je relevantní, ale opět nacházíme stejné řemeslné prohřešky: naprosto nedostatečné 
odkazování. Autorka postupuje vždy tak, že vyjmenuje své zdroje a poté předloží soubor 
povšechných myšlenek bez konkrétního uvedení autorství. Poměrně solidně jsou zpracovány 
poznatky současných autorů věnujících se tématu otcovství v 70. letech – zejm. 
Vodochodský. Údaje o prameni – časopise Vlasta - jsou zcela bez odkazu, je zde tedy 
podezření z opsání z jiné práce bez uvedení zdroje. 

Vlastní empirická analýza je ovšem rozsáhlá, důkladná a jemně a dobře strukturovaná. 
Autorka dobře zvládla metodu kvantitativní obsahové analýzy s tím, že věnuje náležitou 
pozornost významovým nuancím. Kvantitativní data jsou velmi dobře doplňována citacemi, 
jež ilustrují zvolené kódy. Kódování je také průběžně komentováno a interpretováno, a to 
dosti zdařile, k literatuře se nalezené jevy vztahují jen místy.  Závěry jsou podložené a přesné, 



drží se materiálu. Zajímavá je ovšem představa autorky, že všechny názory byly řízeny 
státem, když přitom nalezla dost široké spektrum názorů, a to často protichůdných. Tato 
zjednodušená představa fungování totalitního režimu u mladší generace je pochopitelná, ale 
mohla by se přesto stát jedním z předmětů diskuse u obhajoby.

Tato bakalářská práce byla sepsána do velké míry samostatně, mé přispění bylo především 
koncepční a ve finální fázi nebyla dost příležitost konzultovat, což se projevilo v uvedených 
řemeslných nedostatcích. Teoretická část je na hranici obhajitelnosti, ale analytická část je na 
bakalářskou práci velmi solidně zpracovaná. Práci tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji 
hodnocení „dobře“.
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