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Oponentsk! posudek na diplomovou práci: 
 
Zku!enosti matek na mateské / rodiovské dovolené se slaováním práce a rodiny 
Autorka: Bc. Jana Klampflová 
 
 
Práce se zab!vá tématem, které je uvedeno v titulu práce. Autorka si v úvodu celého textu 

klade adu otázek viz s. 8, na n" pak prostednictvím polostrukturovan!ch rozhovor s devíti 

participantkami v!zkumu hledá odpov.  

Téma práce je sledováno v optice genderov!ch ne/rovností . Práce tudí" zcela logicky 

vychází z feministické teorie a metodologie, kdy hlavní pístupy a koncepty autorka práce 

zmiuje v obsáhlé teoretické ásti. T"i#t práce pak tvoí samo provedení kvalitativního 

v!zkumu, resp. anal!za rozhovor.  

Práce je napsaná tiv, autorka se v zásad sna"í o senzitivní interpretaci jí zkoumané 

problematiky. Pesto mám k práci coby její oponentka, od které se oekává kritické posouzení 

díla, nkteré v!hrady i pipomínky.  

Autorka v práci obas pou"ívá „neproblematicky“ nkteré pojmy a neuva"uje zcela 

dsledn v intenci kategorie genderové rovnosti. Konkrétn autorka pou"ívá ve své práci 

nekriticky pojem „mateská dovolená“ i „rodiovská dovolená“. V teoretické ásti práce 

nereflektuje, "e dané oznaení vlastn evokuje nco jiného, ne" jak toto období v "ivot 

matky (pípadn i otce) b!vá jí (i jím) chápané, pro"ívané, zv!znamované neboli ím pro 

n ve „skutenosti je“. Autorka nenaru#uje konstrukci v!znamu tohoto v eském jazyce 

zavádjícího spojení. Obdobná v!tka se t!ká i pojmu „slaování“ ve spojení „slaování práce 

a rodiny“. Vypovídá tento pojem skuten v"dy o tom, "e rodie, resp. matky „slaují“ dané 

sféry svého "ivota? Nenaznauje tento pojem nkdy spí#e intenci, urit! zámr jednání i 

sna"ení se jedinc v jejich ka"dodenních "ivotech ne" realizovanou praxi? Neu"ívá jej tedy 

autorka i tehdy, kdy" se jedná spí#e o „pouhou“ deskripci "ité praxe rodi, konkrétn matek, 

která nemusí b!t „slaováním“, ale spí#e více i mén úsp#nou „kombinací“ práce a rodiny?  

Dále podle mne nelze souhlasit s explanací na str. 23-24, kdy v kontextu osvtlení 

fungování trhu práce a mzdové diskriminace "en na nm, autorka pí#e: „Ni"#í finanní 

odmna (s) sebou nese na stran jedné t"#í volbu, nap. pi rozhodnutích, zda penést ást 

úkol vypl!vajících z chodu domácnosti i péi o dít na tetí (placenou) osobu….“ Teba"e 

práv uvedená strategie v párech, které si placenou práci mohu za peníze poídit, m"e vést ke 

sní"ení genderov nerovné dlby pée a práce v jeho rámci, tato strategie neeliminuje 

genderovou nerovnost v #ir#ím kontextu, nebo v!kon innosti je pouze pesunut mimo 

rodinu, zpravidla pak zase "enu, a to s ni"#ím sociálním statusem (imigrantku, "enu z ni"#í 



 2 

sociální vrstvy apod.) a nízkou hodnotou její pracovní síly. Touto strategií se vlastn i nadále 

reprodukuje znehodnocování domácí práce a pée, která namísto toho, aby byla rovnomrn 

(i rovnomrnji) rozdlena mezi partnery, je relativn „levn“ vykonávána najatou pracovní 

silou s nejist!m sociálním statusem (více na toto téma viz nap. Uhde 2011 i 2012).  

Autorka v rámci teoretického úvodu uva"uje o tématu „slaování práce a rodiny“ 

tém v!lun v relaci k matkách, nikoli k otcm a jejich pístupu k této otázce. Téma zde, 

podle mne, zcela zbyten a mo"ná i nepatin zu"uje, ím" jen reprodukuje stereotypní 

vnímání této problematiky jako pedev#ím „"enské otázky“. V duchu tohoto pístupu pak 

v oddíle vnovaném flexibilním formám práce opomíjí fakt, "e otcové astji ne" matky 

fakticky vyu"ívají nkterou z flexibilních forem práce (zejména home office nebo flexibilní 

pracovní dobu), jak potvrzují etné v!zkumy z posledního desetiletí provedené VÚ PSV 

anebo oddlením Gender a sociologie SOÚ. Otcové ale tyto formy práce nevyu"ívají ani tak 

ke kombinaci práce a rodiny, jako spí#e ke kombinaci práce a svého volného asu. Otcové 

tedy nezídka jednají tak, jako kdyby se jich otázka kombinace práce a rodiny net!kala, 

pesto"e problematika zrovnoprávnní matek a otc v heterosexuální rodin vzhledem 

k e#enému tématu „slaování“ (resp. kombinace) se t!ká primárn jich, jejich ochoty a 

schopnosti se podílet na praxi vedoucí k vyrovnávání reáln!ch mo"ností a podmínek "ivota 

rodi. 

Vlastní anal!za rozhovor je pak udlaná velice podrobn a piná#í nkterá zajímavá 

zji#tní, která autorka v textu své práce komparuje s dosavadními poznatky a zji#tními 

z jin!ch v!zkum i odborn!ch studií. Nicmén rovn" v této ásti postrádám v!raznj#í 

zachycení tématu otc a jejich participace v rodin, konkrétn mi zde chybí zevrubnj#í 

anal!za postoj a názor matek na mo"nost jiné ne" konvenn nerovné dlby placené a 

neplacené práce, pée a povinností v rámci heterosexuální rodiny.  

 

Práci doporuuji k obhajob. Proto"e v#ak text jako celek nemá „vynikající“, ale 

vzhledem k v!#e uveden!m pipomínkám „velmi dobrou“ kvalitu, navrhuji studentce známku 

„velmi dobe“. 
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