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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
Cíle práce a struktura 

- Cíl práce je vymezen jasně hned v úvodu práce, která je pak následně za účelem dosažení tohoto 
cíle strukturována. Závěry splňují vytyčené cíle. Jen k samotné struktuře práce mám určité výhrady: 
- V práci by se dalo uvažovat o logičtějším strukturování, např. všeobecnější rámce předřadit 
konkrétnější a specificky českým. Např. kap. 6. o rodinné policie EU by bylo vhodné předřadit 
konkrétnímu českému stavu v kap. 5, čímž by se ospravedlnil i výskyt kapitoly 5.2.2 o otcovské 
dovolené, která u nás neexistuje. Obdobně kapitolu 7 představující Švédsko by bylo spíše vhodné 
zařadit jako součást kapitoly 6, tedy jako jeden evropský případ a model, na nějž se i v české 
literatuře často odkazuje. 
- U některých kapitol by bylo vhodné uvést v jedné větě či odstavci v úvodu, proč zrovna tyto jsou 
pro práci důležité a proč jsou zařazeny na tom místě, na kterém jsou - např. kap. 3.2 „Teorie 
sociálního státu“. Čtenář(ka) si musí domýšlet, že to nějak souvisí s novým pojímáním rodičovství a 
otcovství. V případě této kapitoly by bylo vhodné ji hned zacílit na téma práce, nebo ji jako širší 
koncept předřadit kapitole předcházející. Obdobné odůvodnění je třeba udělat i u kap. 7 
představující Švédsko, aby tato nevypadala čistě arbitrárně zařazena. Autorka totiž dost dobře 
mohla představit nám bližší model Německý nebo Rakouský. 
 
Literatura, zdroje a jazyk 

- Autorka využívá veliké, nadstandardní množství relevantní české i zahraniční literatury. Zařazuje 
kromě odborných akademických textů také texty z oblasti sociální politiky, a to zdařile. Možná by 
bylo pro práci zajímavější zařadit i kontroverznější texty, které trend nového otcovství zpochybňují 
nebo se snaží diskvalifikovat (autorka používá k definici otcovství text pana Bakaláře, který je 
představitel takovéhoto, spíše esencialistického proudu, které ale autorka v textu prakticky 
neprezentuje. 
- S tímto velkým množstvím literatury a zdrojů pracuje autorka na velice dobré úrovni, citace jsou 
přehledné, správně zařazené do textu. Chvályhodné je vhodné propojování textů různého druhu - 
teoretických a výzkumných prací, vyhlášek a jiných politických doporučení. Autorka také pracuje 
se zahraniční literaturou. 
- Po jazykové stránce jsem neshledal žádná zásadní pochybení. 
 
Argumenty 

Použití kombinace analýzy sekundárních dat s vlastními expertními rozhovory hodnotím jako velice 
pozitivní a pro práci přínosné. Z celého textu autorky je cítit nastavení „pro rovné příležitosti“ i 
v oblasti rodičovské péče, proto se příliš nezabývá argumenty, které se objevují proti. U tématu 
otcovské dovolené bych uvítal i kritickou diskusi toho, že jde zpravidla o pozitivně 
diskriminační/motivační mechanizmus pro muže, který ve svém důsledku potvrzuje to, že muž 



 

 

je/musí být privilegován, má-li být začleněn do feminizované domény, např. myšlenka, že pokud 
chceme, aby muži chodili na rodičovskou dovolenou, tak musíme buď jenom jim nebo všeobecně 
zvýšit náhradu ušlé mzdy přece ukazuje na to, že nechtít toto pro ženy na rodičovské (bez ohledu, 
jestli na ni chodí muži) je diskriminační a neférové. 
Ač tedy v prvních sedmi kapitolách spíše kompiluje zjištění jiná, příp. svá výzkumná, nicméně 
jejich správné a přehledné strukturování je možné vnímat jako analytický přínos autorky. Její vlastní 
tvrzení jsou pak zařazena především do poslední kapitoly a závěru. 
 
 
�áměty a otázky k obhajobě 

• Jak by autorka upravila tabulku na straně 14, tak aby odpovídala českým (resp. 
československým) reáliím? 

• Ať si autorka vybere jinou evropskou zemi (kromě představeného Švédska) a představí její 
model rodičovské (otcovské/mateřské) a najde shody s českou situací. 

• Nechť autorka kriticky zhodnotí modely otcovské dovolené, především těch, co přicházejí 
s pozitivně diskriminačními prvky pro muže. (viz moje poznámka výše) 

 
 
Celkové hodnocení práce: Práci vnímám, i přes jisté problémy se strukturou, jako v zásadě na 
úrovni velice dobře zpracované diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 
výborně. 
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