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Předložená práce na základě mezinárodních datových souborů zkoumá vztah mezi mírou 

rozvodovosti ve vybraných zemích a postoji k otázce genderové rovnosti, které mají obyvatele těchto 

zemí. Při kontrole dalších teoreticky relevantních parametrů (HDP, míra sňatečnosti) autorka zjišťuje, 

že pouze postoje k rovnosti v oblasti pracovního trhu souvisí s mírou rozvodovosti. 

Při hodnocení práce je třeba na prvním místě poznamenat, že za největší problém považuji hrubé 

nedodržení publikační a citační etiky. Rozsáhlé pasáže teoretické kapitoly jsou doslovnými přepisy 

(resp. překlady) uváděných zdrojů. Žádným způsobem přitom není naznačeno, že se jedná o přímé 

citace. Konkrétně: 

 str. 8-11: kompilát z Možný 2008: 206, 211-213, 214 a Giddens 1999: 164 

 str. 14-22: White 1990: 904-908 

 str. 23: Prudký 2007: 41-42 

Další citované zdroje jsem neměl při posuzování k dispozici, nemohu tedy ověřit původnost textu 

(zejména oproti Becker 1993 a Inglehart a Norris 2003). 

Z věcného hlediska bych měl k empirické části práce následující poznámky: 

 V práci postrádám diskuzi souboru zemí, pro které je analýza prováděna. Ignorování 

konkrétních kontextů a souvislostí přitom značně ohrožuje validitu zjištění. Zcela jiných 

výsledků by se autorka mohla dobrat, pokud by například mezi 44 analyzovanými zeměmi 

„náhodou“ byly z větší části země evropské, nebo naopak třeba asijské. 

Zároveň je diskutabilní, zda je regresní analýze vhodné přisoudit každé zemi stejnou váhu bez 

ohledu na populační velikost. Skutečně je pro naši výzkumnou otázku zaměnitelné, zda 

konkrétní hodnoty patří např. Rusku nebo Arménii? 

 Není mi jasné, proč autorka vkládá jednotlivé proměnné do různých oddělených regresních 

modelů a nepokouší se je naopak v jednom modelu spojit. Proč přitom HDP a hrubá míra 

sňatečnosti mají to privilegium, že se v každém modelu vyskytují? 

 Z hlediska formální úpravy bych doporučil zaokrouhlovat výsledky na relevantní počet 

desetinných míst. Pokud autorka potřebuje uvádět do textu rovnice, bylo by také vhodné, 

aby se naučila vkládat horní a dolní index. 

 

Vzhledem k výše uvedenému hrubému porušení publikační a citační etiky nemohu předloženou 

práci doporučit k obhajobě. 

 

V Praze dne 10. 10. 2011 Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček 


