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Název práce: Manželství z pohledu ekonomie a sociologie se zvláštním zřetelem k výběru 

partnera 

 

Vedoucí práce: Doc. Jadwiga Šanderová, CS.c. 

Oponent/tka: PhDr. Marta Vohlídalová 

Navržené hodnocení: velmi dobře 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 
 

Práce obsahuje jasně formulovaný výzkumný  problém, mám však velké výhrady ke skutečnosti, 

jakým způsobem autorka zachází s termíny „sociologický“ a „ekonomický“ pohled na manželství.  

 

Ekonomický pohled (ve smyslu pohledu určité vědní disciplíny jako celku) je v práci systematicky 

a opakovaně ztotožňován s pohledem G. Beckera, sociologický pak s pohledem V. 

Oppenheimerové. Předpoklad, že tyto dvě teorie mohou být použity jako reprezentanti pohledu na 

manželství určité vědní disciplíny považuji za zcela nelogický a nesmyslný (minimálně pokud jde o 

pohled sociologický). 

 

Sociologie je ze své povahy vědou multiparadigmatickou – manželství a motivace pro vstup do 

manželství nezkoumají pouze teorie racionální volby (ke kterým teorie Oppenheimerové i Beckera 

patří),  ale věnují se mu i další proudy sociologie rodiny (např. autoři jako Gidden, Beck, ale i řada 

dalších např. i feministicky orientovaných autorek) a tyto proudy představují většinou radikálně 

odlišné pohledy na tuto problematiku. Podle mého názoru tedy není možné hovořit o přístupu V. 

Oppenheimerové (jejíž přístup navíc patří ke značně ekonomizujícím přístupům v sociologii, který 

stejně jako Becker pracuje s předpokladem racionální volby a svým způsobem tak Beckera rozvíjí) 

jako o nějakém exemplárním příkladu sociologického přístupu k manželství.  

 

Domnívám se proto, že mnohem přesnější a adekvátnější cílům práce by bylo formulovat 

výzkumný problém jako srovnání konkrétních teorií Oppenheimerové a Beckera a nikoliv 

přesvědčovat čtenáře, že jde o porovnání sociologického a ekonomického přístupu k manželství. 

 

Pokud jde o logickou strukturu, práce je vhodně strukturovaná. 

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Je třeba vyzdvihnout, že autorka pracuje s velkým množstvím literatury, většina jejích zdrojů tvoří 

cizojazyčné texty. 
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3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

netýká se (vzhledem k tomu, že cílem práce je srovnání dvou teorií) 

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Pokud jde o vlastní srovnání teorií Beckera a Oppenheimerové, argumenty, které autorka předkládá 

jsou přesvědčivé.  

 

Výhrady mám však k argumentaci, kterou autorka používá na str. 38, kde hodnotí, která disciplína 

(reálně tedy která teorie) je podle ní lepší. Tato argumentace je  krajně zjednodušující (ostatně 

s problémem, která teorie je lepší, se autorka vypořádá v jednom odstavci):  
 

„...sociologický přístup nepotřebuje udávat výchozí podmínky svých modelů a i když následně nevede k 

jednoznačným a univerzálním vysvětlením či závěrům, je flexibilnější a mnohem lépe zachycuje realitu, 

jež zdaleka není uniformní. Z mého pohledu je tedy sociologický přístup adekvátnější a vhodnější při 

zkoumání tak složitého procesu, jakým je výběr partnera“     

  

Domnívám se, že vhodnost teorie být měla být hodnocena především na základě empirických dat a 

toho, jak umí vysvětlit danou realitu a nikoliv činit závěry na základě toho, že některá teorie má 

nebo nemá určitá východiska nebo jak složité vypracovává modely. 

 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

 

Ano, k tomuto nemám výhrady. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Práce používá standardní odkazový aparát a má všechny požadované formální náležitosti. Je třeba 

vyzdvihnout velmi kultivovaný psaný projev autorky. Práce je na dobré stylistické úrovni a dobře se 

čte. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Cílem práce je, jak již bylo uvedeno, srovnání dvou teorií sňatkového trhu Beckera a 

Oppenheimerové. Osobně bych od autorky ale očekávala více invenční přístup k celému tématu a 

více „sociologické imaginace“. Velká část bakalářské práce je totiž pouhým prostým popisem teorií 

Beckera a Oppenheimerové. Čekala bych kritické vztáhnutí se autorky k předkládaným teoriím, 

zamyšlení nad tím, do jaké míry např. Beckerovy předpoklady a východiska odpovídají situaci 

současných západních společností, nebo odkazy na kritiky teorií těchto autorů, které v této práci 

zcela chybí. Autorka se také příliš nezabývá kontextem, v němž tyto teorie vznikly, který je ale 

velice podstatný. Velká část bakalářské práce je tak pouhým převyprávěním teorií Beckera a 

Oppenheimerové bez hlubšího zamyšlení se nad těmito přístupy. 
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8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Největším problémem bakalářské práce je vedle poněkud nepříliš invenčního přístupu ke 

zpracování tématu především zjednodušující ztotožnění sociologických teorií sňatkového chování 

s V. Oppenheimerovou. Při obhajobě by podle mého názoru měla autorka vysvětlit: i) jak 

operacionalizuje „sociologický“ a „ekonomický“ pohled na manželství a z jakých předpokladů při 

tom vycházela; a ii) z jakého důvodu si jako představitele těchto dvou disciplín vybrala právě 

Beckera a Oppenheimerovou (kteří z mého pohledu paradoxně vycházejí z velice podobného 

ekonomizujícího východiska - teorie racionální volby). 

 

 

Celkové hodnocení práce: velmi dobře 

 

 

 

 

Datum: 7.6.2013      Podpis: 

 

 


