
ZÁPIS 

z obhajoby disertační práce paní PhDr. Hany Maříkové 

konané dne 4. září 2012 

téma práce: ,,Trvalá nebo dočasná změna? Uspořádání genderových rolí v rodinách s pečujícími 
otci" 

přítomní: dle prezenční listiny 

1. Předseda komise p. doc. Jiří Šubrt, CSC. zahájil obhajobu a představil přítomným

kandidátku. 

2. Školitel doc. Jiří Buriánek, CSc. představil doktorandku a seznámil komisi

s uchazečkou a její disertační prací. 

3. Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. Zmínila výchozí teoretické

koncepty a východiska své práce, tj. zejména teorii konstrukce sociální reality, teorie rodiny -

konkrétně pak teorii „dělání rodiny" a teorie genderu, tj. ,,dělání genderu" a „rozvolňování 

genderu", teorie genderového řádu společnosti. Seznámila přítomné se svými metodologickými 

postupy, hlavními zjištěními a závěry své práce: K nim patří zejména poznatek, podle něhož 

zkušenost otců s péčí, jejich zapojení do každodenních pečovatelských aktivit nenarušuje nutně 

stereotypní vnímání genderu a konstrukci tradiční či hegemonní mužské identity. V práci se pak 

prokazuje, že se při konstrukci genderu a genderových vztahů v rovině každodennosti mohou 

objevovat určité ambivalence. Na základě výsledků kvalitativního výzkumu autorka práce 

poukázala zejména na rozpor mezi realizovaným chováním, konstrukcí genderových identit 

rodičů a percepcí určité praxe, kdy na straně jedné určitá „nová" (nekonvenční) praxe nevede 

nutně ke změně vnímání a myšlení o realitě u aktérů samých, na straně druhé však i konvenční 

vnímání, resp. konstruování reality umožňuje nekonvenční jednání aktérů. 

4. Poté oponentky doc. L. Kozlová a PhDr. V. Kuchařová přednesly své posudky. Doc.

Kozlová ocenila volbu tématu, tj. zaměření na doposud u nás málo zkoumanou problematiku 
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úplných rodiny s netradiční dělbou práce. Položila kandidátce otázky především k metodologii 

provedeného kvalitativm'ho výzkumu, a sice: A) Jak autorka zaznamenávala a analyzovala 

dynamiku partnerské diskuse, která podle jednoho z jejích předpokladů může (spolu)indikovat 

genderovou nerovnováhu, resp. nerovnost v rámci páru? B) Jak autorka vymezila „dobrovolnost" 

pobytu otce doma, která byla jedním hlavních z kritérií výběru vzorku? C) Výzkumný vzorek byl 

sestaven z 32 vysokoškolsky vzdělaných osob a 1 O osob se středoškolským vzděláním, čím byla 

dána jeho skladba? 

Také dr. Kuchařová konstatovala, že disertace předkládá nové téma a uplatňuje se v ní kritický 

přístup při interpretaci dat. D) Podle oponentky výsledky nebyly tak jednoznačné, resp. bylo by je 

možné interpretovat i jinak, proč byly interpretovány právě daným způsobem? E) Kdo jsou pak ti 

rodiče, kteří si v určité životní fázi tzv. ,,prohodili" role? Jak je možné je sociologicky vymezit? 

Obě oponentky v závěru svého vystoupení doporučily disertační práci k obhajobě. 

5. Kandidátka Hana Maříková odpovídá na posudky obou oponentek.

Ad dotaz A) Při volbě jednotky vzorku kandidátka vycházela z doporučení Shulamit Reinharz, 

která ve výzkumech zaměřených na genderovou rovnost pokládá za opodstatněné provádět 

výzkum souběžně s oběma partnery. Podle teorie rozdílných komuníkačních stylů mužů a žen, 

kterou reprezentuje například Deborah Tannen, muži mají tendenci v hovorech se ženami 

dominovat, což se projevuje např. přerušováním jejich hovoru, chápáním se slova jako první, 

ignorováním toho, co ženy řekly, nastolováním „svých" témat apod. Poznámky k průběhu 

komuníkace mezi komuníkačními partnery kandidátka zaznamenávala v průběhu nahrávání 

rozhovoru formou terénních poznámek a po přehrání a přepisu rozhovoru sledovala znovu 

dynamiku hovoru mezi partnery. Pouze ve dvou případech měli muži tendenci projevovat se výše 

uvedeným způsobem. Otcové měli spíše tendenci nechávat hovořit ženy o tématech, kde je 

považovali za expertky, a naopak byli vybízení k hovoru o některých otázkách. 

Ad dotaz B) Kandidátka upozornila na to, že se je vědoma určitého zjednodušení a schematizace 

složité problematiky, proto také uvedla výraz dobrovolnost ve své práci v uvozovkách. 

„Dobrovolnost" byla v realizovaném výzkumu vymezena jako konsensus mezi partnery ohledně 

jimi realizované praxe. 
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Ad dotaz C) Vzorek v kvalitativním výzkumu nemusí na rozdíl od kvantitativního výzkumu 

odrážet rozložení jevu v tzv. základním souboru, z něhož se pak určitými statistickými postupy 

vybírá výběrový soubor. U kvalitativního výzkumu vzniká otázka teoretického vymezení a 

následně pak i zcela konkrétního výběru vzorku. V daném případě kandidátka vycházela z faktu, 

že i v zahraničí průkopníky či prvními nositeli jí zkoumaného trendu (obecně pak inovace) jsou 

spíše lidé s vyšším vzděláním. Kvantitativní výzkumy postojů k problematice genderové rovnosti 

prováděné v České republice pak ukazují, že lidé se středoškolským vzděláním s maturitou jsou 

postojově velice blízcí lidem s vysokoškolským vzděláním. Lze proto lidi s vysokoškolským a 

středoškolským vzděláním chápat jako jednolitou skupinu z hlediska genderové ideologie, která 

se také stala předmětem šetření. Skupina pečujících otců s nižším vzdělání představuje v daném 

ohledu specifickou skupinu, která je k péči o malé dítě spíše než jiné vzdělanostní skupiny otců 

„donucena" (viz častá absence partnerky - matky dítěte v rodině apod.), kromě toho není příliš 

ochotná vypovídat na toto téma, jak se prokázalo v jednom autorkou dříve realizovaném 

výzkumu. Výzkum provedený na daném vzorku vzdělanějších lidí reprezentuje v našem prostředí 

právě ony nositele inovace. Vzorek byl vybírán prostřednictvím široké sítě výzkumných kontaktů 

kandidátky, včetně kazatelské sítě CVVM a zahrnuje rodiče nejen z Prahy, ale také z jiných krajů 

Čech a Moravy. 

Ad dotaz D) Autorka disertace vycházela z relevantní literatury k danému tématu, nikoli tedy 

například z konzervativně laděných mužských studií, ale naopak z kritickým mužských studií a 

studií aplikujících kritický přístup k genderovým vztahům a rovnosti v rámci rodiny. Z tohoto 

zorného úhlu pak interpretovala daná zjištění. Chtěla upozornit na možné problémy a 

nejednoznačnosti, které mohou být indikovány v procesu pronikání mužů do sféry soukromé a 

s ním integrálně spojenými procesy konstrukce genderu a genderových vztahů v této oblasti. 

Ad dotaz E) Rodiče realizující nekonvenční modely rodičovských rolí netvoří zcela homogenní 

sociální skupinu. Ve zkoumaném vzorku se jednalo o lidi, kteří jsou obeznámeni s otázkou 

genderové rovnosti, kdy tuto tematiku nějakým způsobem reflektují a snaží se vědomě o realizaci 

genderově vyrovnanějšího modelu. Jsou si však často vědomi i určitých úskalí a těžkostí 

spojených s realizací tohoto modelu. Pomyslný protipól k nim tvoří lidé, kteří se k této 

problematice staví pragmaticky. Důležitá pro ně je legitimizace jimi žitého modelu často skrze 
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vyšší příjem ženy, kdy daný model považují za pro ně „výhodný". Pokud pak v této 

ekonomizující optice pomine „výhodnost" daného modelu, rodiče začínají realizovat konvenční 

rolový model. Lidé, kteří praktikují méně tradiční modely rodičovských a genderových rolí žili 

často delší dobu v zahraničí a seznámili se s jinými možnostmi realizace partnerských a 

rodičovských soužití. 

Oponentky se vyjadřují k vystoupení kandidáta a obě konstatují, že odpovědi považují za 

postačující. 

Diskuse: 

Předseda komise doc. Jiří Šubrt položil kandidátce otázku, zda jí zkoumané téma nemá ještě 

hlubší - freudovskou rovinu, zda metoda, která staví na verbalizaci, je pro důkladné prozkoumání 

dostatečná a zda by ve výzkumu tohoto typu nešlo využít obdobně jako v marketingovém 

výzkumu nonverbální testy. 

Odpověď kandinátky: K problematice genderové socializace existuje celá řada přístupů a teorií. 

Přístup akcentovaný kandidátkou v obhajované je přístupem, který nebere gender jako „získanou 

vlastnost" či jako jinou „danost", ale jako výsledek procesu interakce a komuníkace mezi aktéry. 

Je pravda, že tento proces nemusí být nutně výsledkem jen vědomého. Určitě by navrhovaný 

přístup mohl být přínosný a v jistém smyslu experimentální, protože mohl napomoci poodkrýt 

rovinu, která nemůže být reflektována pomocí jazyka. Kandidátka doznala, že s tímto typem 

(psychologického) výzkumu nemá zkušenost, může však uvažovat o jeho využití ve své další 

výzkumné práci. 

Doc. Milan Tuček konstatoval, že jeho otázky a výhrady k týkaly vzorku, ale ty již byly 

kandidátkou v průběhu obhajoby vysvětleny. Dotázal se, zda by nebylo možné komparovat 

zkoumaný typ rodiny s rodinami, kdy to funguje normálně, tedy obvyklým způsobem. 

Odpověď: Kandidátka uvedla, že na tento typ rodin a komparaci s jinými typy se zaměřila ve 

svém následném výzkumu, když zkoumala fungování modelů mužského a ženského živitelství a 

modelu spolužitelství. I když lidé realizují převažující - konvenční model mužského živitelství a 

ženského pečovatelství, někdy, zejména ženy s vysokoškolským vzděláním, projevují s modelem 

nespokojenost a i muži, pokud jsou hlavními živiteli rodin, reflektují určité problémy tohoto 
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modelu. Z hlediska produkce genderu je v konvenčním typu rodiny gender konstruován 

způsobem, který odpovídá více tradiční konstrukci maskulinity a feminity než v disertaci 

sledovaném modelu. 

Dotaz doc. Jiří Buriánka se týkal možné sebezničující se tendence kandidátkou zkoumaného 

trendu pečujících otců, když se zde objevuje konstrukce muže a maskulinity jako hrdiny. Pro otce 

nyní může být atraktivní být doma a pečovat o malé dítě, ale kdyby se tato praxe stala 

,,normální", ztratilo by to pro ně tuto atraktivitu. 

Odpověď: Tato sebezničující tendence nemusí nastat, neboť jde o to, jak je genderová identita 

budována a co při její konstrukci zvýznamňováno. Zdaleka ne všichni otcové, kteří pečují o malé 

dítě, se považují v uvozovkách za borce a hrdiny. Existují skupina otců, kteří reprezentují nový 

přístup nejen k otcovství, ale také k tvorbě maskulinit, kde se kombinují staré nároky a 

charakteristiky jako například odpovědnost, s těmi novými, tj. s emocionální blízkostí, bazální 

péčí a podobně. Kandidátka zdůraznila, že se ve své práci snažila poukázat na možné problémy, 

které se lidé běžně nemusí uvědomovat, poodkrýt nesamozřejmé. Proto v uvozovkách nejde jen o 

sledování zapojení otců do péče ve smyslu šíře aktivit k dítěti a šíře zapojení do domácích prací, 

ale také o to, jak je tato jejich aktivita jimi samým i druhými lidmi zvýznamňován, aby se při 

konstrukci maskulinity nereprodukoval starý vzorec dominance mužů, vzorec dominance 

maskulinity nad feminitou. 

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 

Zapsala: Eva Nechvátalová 

Podpis předsedy komise: 

V Praze dne 4. září 2012 
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