
Posudek na diplomovou práci Zuzany Křížkové "Fenomén nových otců'" 

Předkládaná diplomová práce má typický teoreticko-empirický charakter (vlastní empirická 
část založená na využití a analýze již realizovaných sociologických průzkumů zaujímá 
především 4. a 5. kapitolu). Téma práce je aktuální - byť v našich podmínkách zatím spíše 
jako teoretická možnost- a zároveň nepříliš frekventované, což je ve vzájemné kombinaci 
lákavé, i když nelehké téma pro diplomovou práci. Velmi vhodně diplomantka vlastní, 
relativně úzké téma zařadila do širšího kontextu otcovství jako takového. 

Struktura práce je - vzhledem k jádru práce a pojetí zmíněného širšího kontextu - logická a 
umožňuje diplomantce postupný výklad problematiky (jen Seznam grafU, tabulek a schémat 
je vhodnější na konci práce a součástí Závěru nejsou zdroje informací - ty patří do samostatné 
části za Závěr). Text zahrnuje všechny podstatné momenty problematiky tzv. nových otců (ve 
vhodných vzájemných proporcích); důležité je také to, že se diplomantka pokLlsila tuto 
problematiku nahlížet z různých stran a různých úhlů pohledů. 

K obsahové stránce práce mám jednu širší připomínku týkající se prezentace používaných 
výsledků výzkumů (a v důsledku toho i možností vyvozování obecnějších závěrů 
z prezentovaných dat a jejich kombinací). Diplomatka používá výsledků několika výzkumů 
realizovaných různými autory různých institucí v různé době s poněkud různými konkrétními 
výzkumnými cíli aniž vždy uvádí zásadní charakteristiky citovaných výzkumů - proto může 
být někdy problematická (alespoň pro čtenáře) především vzájemná srovnatelnost výsledkll 
uváděných výzkumů (konec konců někdy není jasná ani oprávněnost závěrů vyvozovaných 
v jednotlivých výzkumech). Týká se to zejména otázky vzorku respondentů v těchto různých 
výzkumech (jedná se o celou českou populaci, o populaci ekonomicky aktivních, o populaci 
nad 15 let, o populaci filtrovanou nějakým společným znakem - např. ženatí/vdané atd.?) i 
konkrétní formy položené otázky (byly nabídnuty varianty odpovědí nebo si odpovědi 
formulovali respondenti sami, jde o odpovědi samotných respondentů nebo ne, atd.atd.).Jako 
příklady největších nejasností je možné uvést prezentaci dat např. na str. 48 (u tabulky by 
navíc bylo vhodné vysvětlit, co znamená "-----,, - tj. jaké činnosti byly nabídnuty 
respondentům k posuzování), 49 (o jaký výzkum z r. 1996 se jedná?) 50, 53 (které byly 
"zjišťované oblasti" a které "sledované aktivity"?), 59 (kterého roku se týká údaj o 3%?) , 63 
(mohou tato data znamenat i nějaký posun v čase?) apod. Jiným - ale souvisejicím 
problémem - může být i "stáří" dat - např. na str. 27 jsou nejpozdější uváděné údaje o výši 
mzdy ženy a muže z r. 1998, což rozhodně není zdaleka časově nejnovější lehce dostupný 
údaj (viz ČSÚ, MPSV). Dalším souvisejícím problémem je třeba i podložení závěru, že v ČR 
"tedy existuje nezanedbatelná vůle silně nerovnovážnou situaci ve výchově dětí změnit" (str. 
52/53) - to, že se respondenti přikloní ve výzkumu k nějakému výroku vůbec nemusí 
znamenat, že a) jsou o pravdivosti přesně tohoto názoru pevně přesvědčeni, b) jsou ochotni se 
podle toho i sami řídit), natož c) jsou připraveni podle toho jednat. 

Z hlediska formální kultury práce je třeba vyzdvihnout skutečnost, že text je psaný 
srozumitelně a čtivě aniž by sklouzával na publicistickou úroveň. Mohlo být ovšem podstatně 
méně chyb v interpunkci i místy nepříliš šťastných stylistických obratů (např. str. II -
objasnění by mělo vypátrat, str. 16 - zavlečení žen do pracovního procesu, str. 21 - nejasná 
věta o biologické a sociální determinaci, str. 54, odkaz 20 - opravdu k převažujícím 
volnočasovým aktivitám mužů u nás patří zvyšování sociálního kapitálu, technických a 
loveckých dovedností?, str. 64 - pečovatelské služby a učitele by bylo možné do jedné 
skupiny zahrnout až po stylistické úpravě jednoho či druhého výrazu). Z dalších připomínek 
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tohoto typu lze uvést třeba následující: ne vždy je dodržováno diplomantkou zvolené pravidlo 
o tom, co psát kurzívou a co nikoli (hlavně u citátů), je otázkou, proč je za některými citáty 
před bibliografickým údajem psáno "cit." (např. str.45, 56 či 61), Velký sociologický slovník 
neni vhodné psát s uvedením jakýchkoli jmen na úrovni autorů, prameny ke grafům a 
tabulkám by měly být uváděny přímo pod příslušnýtU:1o,9brázkem, název tabulky na str. 62 je 
přinejmenším silně neobvyklý a nepraktický. K nápravě všech těchto nesrovnalostí by stačila 
trochu důslednější závěrečná jazyková korektura - škoda. 

Přes výše uvedené kritické připomínky se domnívám, že v celkovém pohledu jde o práci, 
v níž diplomantka prokázala své schopnosti a dovednosti samostatné sociologické analýzy, 
postavení výzkumného problému, formulování vlastních komentářů čí závěrů - diplomová 
práce splňuje požadavky na diplomové práce kladené a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Praha, 14.5.2006 PhDr. Jana Duffková, CSc. 
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