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Disertační práce autorky Hany Maříkové se zabývá tématem, které reflektuje dlouhodobě 

diskutované téma týkající se vymezení genderových rolí v rodinách, které „nezapadají“ do typu 

rodin s tradiční dělbou rodičovských rolí. 

  

Již v úvodu autorka zmiňuje fakt, že zapojování otců do péče a výchovy dětí v rámci úplné rodiny 

v české společnosti vzrůstá a byla provedena řada výzkumů na toto téma (autorka tyto výzkumné 

projekty popisuje na str. 12). Nicméně doménou těchto výzkumů byl otec a jeho vztah k dítěti, otec 

navracející se z rodičovské dovolené na trh práce apod. Oceňuji, že autorka uchopila téma „z 

druhé strany“ a jejím hlavním cílem, který popisuje na str. 12,  bylo prozkoumat, zda přímá a 

celodenní péče o dítě ze strany otce vede k eliminaci genderových nerovností v rodině (během 

jeho rodičovské dovolené i po návratu na trh práce). Zaměřila se na genderové vztahy, role a 

identity matek a otců s akcentem na jejich interakce v souvislosti s péčí o dítě, dělbou domácích 

prací, hodnocením či oceněním činností, které vykonávají.   

 

Teoretické koncepty jsou v disertační práci vymezeny ve druhé kapitole Rodina, gender a 

společnost. Tato kapitola je strukturována do třech podkapitol Dělání rodiny, Dělání a rozvolňování 

genderu a Gender a společnost, které jsou konstruovány na základě syntézy a komparace názorů 

odborných českých a zahraničních autorů a vlastní invence autorky. Odborná erudice autorky 
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v genderové problematice je patrná kromě jiného z faktu, že autorka při tvorbě druhé kapitoly 

vycházela také ze svých původních prací, což dokazují autocitace v textu. 

 

Třetí kapitola je věnována metodologické části práce, ve které je vymezena výchozí situace, 

zdůvodněna výzkumná technika polostrukturovaného rozhovoru a popsán výzkumný vzorek a 

analýza dat. Na str. 52 autorka uvádí hlavní okruhy dotazování, které jsou adekvátní v kontextu 

vymezeného výzkumného cíle. Autorka při výzkumu preferovala volbu vedení rozhovoru souběžně 

s oběma rodiči a uvedla, že si je vědoma rizika, které s touto volbou souvisí (neúplné vyjádření 

svého názoru, sebecenzura, stylizace atd.). Pozitiva této volby spatřovala ve faktu, že jako 

výzkumnice mohla pozorovat určitou dynamiku v rámci partnerské diskuse. Vzhledem ke 

skutečnosti, že hovory byly nahrávány, jak uvádí autorka na str. 55 (předpokládám, že na 

diktafon), nabízí se tedy otázka Jakým způsobem autorka zaznamenávala a analyzovala tuto 

dynamiku?  

 

Výzkumný vzorek zahrnoval případy úplných heterosexuálních rodin, které splňovaly ještě kritéria 

uvedená na str. 54. Prvním z těchto požadavků bylo, že „otec dobrovolně a celodenně pečoval 

minimálně půl roku o dítě v době nároku na rodičovskou dovolenou nebo v době nároku na 

pobírání rodičovského příspěvku“. Jak autorka vymezila „dobrovolnost“? Částečně jsem našla 

odpověď na tuto otázku na str. 69, kde je analyzována odpověď invalidního důchodce Jana. Lze 

konstatovat, že „nedobrovolnost otce“ byla podmíněna pouze absencí matky?       

V předložené disertační práci je na str. 54 a 55 uveden způsob výběru komunikačních partnerek a 

partnerů, který byl založen na síti osobních, pracovních i předchozích výzkumných kontaktů. 

Domnívá se autorka, že zvolený způsob výběru zapříčinil, že výzkumný vzorek je sestaven z 32 

vysokoškolsky vzdělaných osob a 10 středoškolsky vzdělaných osob (viz Příloha 1)?  

 

Čtvrtá a pátá kapitola obsahují analýzu kvalitativních dat, které autorka získala z výzkumného 

projektu Změny v uspořádání genderových rolí v rodině: participace v rodině a domácnosti po 

návratu muže z rodičovské dovolené zpět do práce. Čtvrtá kapitola se zabývá analýzou dat, které 

se týkají období, kdy byl otec na rodičovské dovolené (jako samostatný pečovatel  anebo 

spolupečovatel). Pátá kapitola popisuje a hodnotí situaci, kdy se otec začal vracet na trh práce 

anebo začal pracovat na plný úvazek. 

 

Pozitivně hodnotím závěrečnou šestou kapitolu, ve které se autorce disertační práce podařilo 

propojit analyzované výsledky výzkumu s názory odborníků, kteří se genderovou problematikou 

zabývají a konfrontovat je s názory vlastními.  

 



Autorka zpracováním disertační práce prokázala schopnost aplikace teoretických i empirických 

poznatků nejen z oboru sociologie v oblasti týkající se rodinné a genderové problematiky. Dle 

mého názoru se autorce podařilo splnit vytyčený cíl. Předložená disertační práce je sofistikovaná a 

splňuje kritéria kladená na tento typ prací.  

 

Na základě výše uvedeného hodnocení doporučuji předloženou disertační práci k obhajobě 

a navrhuji udělit Mgr. Haně Maříkové titul Ph.D. v oboru Sociologie.  
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