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Posudek oponenta bakalářské práce 

 
Jméno studenta: Tereza Foitová 
 
Název práce: Mužské a ženské role v rodině 
 
Jméno vedoucího práce: doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc. 
                               
I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. x   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

x   

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.  x  

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

 x  

5. Autor/ka nic podstatného neopomenul/a (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

x   

 
Struktura práce je logická, nicméně se nelze ubránit dojmu, že pro bakalářskou práci 

by bylo lepší vynechat zkratkovitý a etnocentricky pojatý popis vývoje rodiny od pravěku do 
20. století a raději se rovnou věnovat současnosti či těm historickým obdobím, která jsou 
z hlediska cílů práce skutečně relevantní a která by pak mohla být pojednána komplexněji.  

Závěr práce shrnuje celek práce a sice nepřináší přínos k řešení problému, ale nelze 
očekávat, že v bakalářských pracích nalezneme řešení složitých sociálních problémů. 
 
II. Obsahová kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce prokazuje porozumění autora/ky problematice. x   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. x   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje.  x  

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.  x  

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

  x 

 
Z hlediska obsahu považuji za problém, že v práci nikde není uvedena definice pojmu 

rodina. Dalším problematickým bodem je jistý etnocentrimsus, patrný zvláště v historické 
části práce. Autorka se totiž zabývá pouze rodinou v Evropě, maximálně západním světě, ale 
přímo v textu práce toto geografické omezení nijak neuvádí a naopak mnohé formulace 
implikují všeobecnou platnost jejích tvrzení. Na vícero místech práce pak autorka píše o 
České republice, aniž by to explicitně zmínila a předpokládá, že to, že je řeč o situaci v ČR, 
automaticky pochopí i čtenáři a čtenářky. 

Tereza Foitová ve své bakalářské práci pracuje s relevantní literaturou, nicméně 
zvláštní kategorie „sociologické studie“ v seznamu literatury je zbytečná a matoucí. Když 
autorka pracuje s publikací I. Možného Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů, která vyšla 
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roku 1989, tak není zcela vhodné informace z ní řadit za informace čerpané z prací vzniklých 
v posledních dvaceti letech a tím v nezasvěcených čtenářkách a čtenářích vyvolávat dojem, že 
se Možného studie týká aktuální situace v České republice. 

Předkládaná bakalářská sice není nijak interdisciplinární, ani nepřináší obohacení 
studované problematiky, ale ani jedno z toho nepovažuji za chybu. 
 
III. Jazyková kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.  x  

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. x   

3. Student/ka zvládl/a a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se 
zabývá. 

x   

4. Student/ka pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje 
parafráze a vlastní myšlenky. 

 x  

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

x   

 
V předkládané bakalářské práci čtenářky a čtenáři na několika málo místech narazí na 

výpadky z vazeb, ale jinak je práce srozumitelná, napsána kultivovaným odborným jazykem 
bez gramatických a stylistických chyb. 

Tereza Foitová korektně zaznamenává odkazy a citace, nicméně odkazy by mohla a 
měla používat častěji. V práci například vůbec není uvedeno, odkud přebírá vymezení sociální 
role. Jistěže se jedná o základní sociologický termín a tak autorka mohla mít pocit, že zdroje 
není třeba uvádět, ale zvláště při definování a vymezování termínů to třeba je. Jiným 
příkladem místa, kde bylo vhodné odkázat na zdroje jsou počáteční odstavce v sekce 5.1. 
Význam rodinného cyklu na rozdělení rolí. 

 
 
 
IV. Otázky k obhajobě 

1) Proč autorka uvádí, že „rodina je základní jednotkou všech společností“ (s. 10)? 
2) Když studentka v Závěru práce uvádí, že: „Teprve emancipační snahy v průběhu 19. 

století měly za následek vysokou míru zaměstnaností žen,“ co přesně má na mysli? 
Chce snad říci, že v předchozích staletích ženy nepracovaly? 

3) Autorka na několika místech v práci (s. 32, s. 47) píše o pomáhání (výpomoci) mužů 
ženám v domácnosti. Považuje termín (vý)pomoc v tomto kontextu za neutrální? 

 
  

Navržená známka                      
Doporučuji práci k obhajobě a to s hodnocením velmi dobře – výborně, podle průběhu 
obhajoby. 
 
 
 
V Praze, 28.8.2012 
 
 
 
Zuzana Kubišová 


