
Posudek oponenta na diplomovou práci Lucie H o k e o v é  Rodina a škola jako 

socializační činitelé reprodukující genderové nerovnosti v souvislosti s genderovou 

segregací na trhu práce.

Předložená diplomová práce se zabývá tématem aktuálním, ba lze říci 

v současném společenskovědním myšlení i v politickém diskursu až módním.

První dojem, který práce vyvolá, je její mimořádný rozsah a objem. Výraznou část 

práce však tvoří přílohy a seznam použitých zdrojů, značné místo zabírá velké 

množství odkazů, které jsou žel uváděny neekonomicky, v co nejširší možné podobě. 

I po odečtení takto využitých stránek je rozsah čistého textu na diplomovou práci 

stále vysoko nadstandardní. 

Nejde však jen o rozsah sám o sobě (a že by se dalo ušetřit mnoho stran), ale 

především o to, že by se výrazně snížila pro čtenáře nutnost mnohdy se doslova 

pracně probíjet textem, vracet se, znovu dohledávat atd. Text by se stal přehlednější 

a srozumitelnější. A to tak, že by autorka výrazně redukovala řadu pasáží, v nichž se 

v různých obměnách spíše základní myšlenky opakují, kdyby nezatěžovala text 

rozsáhlými výčty a podrobným rozepisováním procent, v nichž se čtenář jen pracně 

orientuje, kdyby tedy využila v maximálně možné míře tabulek a grafů, doplněných 

jasnou a stručnou interpretací a shrnutím jednotlivých popisovaných problémů a 

obsahových celků. Práci nesvědčí mnohomluvnost, kvůli níž se mohou vytrácet 

podstatné souvislosti.

Jde o věc na první pohled formální, ale dojem z práce výrazně poškozuje.

Je nesporné, že diplomantka věnovala práci mimořádné úsilí, snažila se získat 

maximum informací, zpracovat je a v co nejširší míře předat. Opírá se přitom o 

solidní penzum literatury, výzkumných zdrojů, statistických dat a rozborů. I přes tuto 

péči o co nejširší literární základ některé rozhodně významné autory a tituly pominula 

(např. A. Vodákovou – o ženské práci;  P. Horskou, J. Horského, M. Lenderovou a 

jejich kolektivy s jejich historickou a demografickou optikou; i zajímavé starší práce I. 

Možného).

I přes tuto připomínku k literatuře je obsahové zvládnutí tématu na základě 

využitých zdrojů opravdu úctyhodné. Autorka nejen zevrubně seznamuje 

s dosavadními hypotézami, teoriemi, výsledky empirických výzkumů a probíhajícími 

diskusemi, ale zaujímá také svá vlastní stanoviska.



Význam práce tkví také v tom, že se (asi trochu nechtěně) stala i určitou 

materiálovou studií, která může být dobrým východiskem pro další zpracování.

Nejzajímavější jsou pasáže týkající se genderových aspektů školství, i když také 

ostatní kapitoly jsou v mnohém poučné (a to i přes určitou inflaci titulů a diskusí 

věnovaných genderu a zaměstnání, odměňování, řízení, sladění ekonomické aktivity, 

kariéry, práce a rodiny atd.).

Bylo by jistě možné uvést i připomínky, otázky a námitky (vesměs se týkají zdrojů, 

z nichž autorka čerpá) k častému problému zpracovávaného tématu, a to tendenci 

v zápalu argumentací nahrazovat jedny stereotypy druhými. Někdy hrozí i 

zjednodušená interpretace některých údajů. Týká se to např. posuzování situace na 

trhu práce, kdy je problém identifikovat a rozlišit především kategorie „podnikatel – 

OSVČ – námezdní pracovník“; lákavá je i tendence vysvětlovat problémy celé 

populace situací a postoji středních (či spíše vyšších středních) vrstev; chybí jasná 

operacionalizace „dělby práce a činností v rodině a domácnosti“; více přihlížet k 

tomu, nakolik data výzkumů reflektují objektivní stav, nakolik jen subjektivní reflexi (a 

její kontexty) tohoto stavu apod.

Přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě. Mohla by se po důkladném 

přepracování (v duchu uvedených připomínek) stát i východiskem pro rigorózní práci.

Otázky:

1. Poukažte na vliv náboženství na vývoj vymezení mužských a ženských rolí 

v rodině, v ekonomice a ve veřejném prostoru.

2. Jak ovlivňuje Vámi sledovanou problematiku vývoj historických proměn tržní 

ekonomiky (od počátků kapitalismu k jeho neoliberalní a globální podobě)?

3. Jak lze popsat směry vzájemného působení povahy práce v různých odvětvích 

a profesích, jejich genderové skladby a odměňování?

4. Rozveďte blíže přístupy sociobiologie.
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