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Název práce: Zakládání rodiny u vysokoškolaček v souvislostech české rodinné politiky 

Autorka: Mgr. Bc. Rudolfína Knotová   

 

Aktuálnost tématu: Jedná se velmi aktuální téma, které je dosud poměrně neotřelé a obsahuje 

v sobě výzkumný potenciál.  

 

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka má cíl práce poněkud nesystematicky deklarován již 

v úvodu. Autorčin záměr „ozřejmit situaci českých žen, které založily rodinu během 

vysokoškolského studia“ a  „představit a posoudit přístup vysokých škol a nastavení rodinné 

politiky, zda vůbec a v jaké míře poskytují matkám vysokoškolačkám podporu“ není pak logicky 

provázán s rovněž v Úvodu vymezenými výzkumnými otázkami.  

 

Metodologie: Velkou slabinou předložené práce je skutečnost, že autorka nemá ve své práci 

kapitolu explicitně věnovánu použitým metodám. Není proto zřejmé, jak prováděla analýzy, 

zejména jaké sekundární zdroje a data využila. Metodám se věnuje až v souvislosti s empirickým 

šetřením na konci práce. Zde využívá jen jeden metodologický zdroj a to spíše encyklopedického 

charakteru (Hendl, 2005). 

  

Obsah práce:  Pro teoretické ukotvení práce autorka dle vlastního textu využívá teorii přechodu 

k dospělosti, teorii vynořující se dospělosti, teorii racionální volby, teorii genderové spravedlnosti, 

teorii životní dráhy a globalizační teorie. 

Zde je nutno poznamenat, že pro účely diplomové práce je přijatelné jen zpracování teorie přechodu 

k dospělosti, teorie vynořující se dospělosti a teorie racionální volby a i u jejich zpracování musím 

vytknout využívání jen jednoho tuzemského zdroje. Teorie genderové spravedlnosti a globalizační 

teorie je omezena na pár řádků opět za využití jednoho a téhož českého zdroje. U teorie životní 

dráhy pro změnu autorka necituje zdroj žádný. Ani u jednoho konceptu autorka nevysvětluje, kde a 

proč s danou teorií pracuje. Druhá kapitola je věnována aktérům sledované problematiky. Nejedná 

se o žádnou analýzu, jen o prostou deskripci. Velkou slabinou je opět absence jakýchkoliv zdrojů. 

Asi nejvydařenější kapitolou předložené práce je kapitola pátá, která se věnuje diverzifikaci 

strategií rodinného života.  Autorka zde prokazuje schopnost pracovat s  odbornou literaturou a daty 

a zapracovat je do uceleného strukturovaného textu. Kapitola šestá se zaměřuje na finanční podporu 



 

 

 

rodin a kapitola sedmá na institucionální péči o děti předškolního věku. Jedná se opět spíše o 

deskripci, kapitoly postrádají analytický rozměr. Kapitoly 8. – 9. (Vysokoškolačky s dětmi na trhu 

práce a Česká rodinná politika) v zásadě odpovídají požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

Autorka pracuje s relevantními zdroji a prokazuje vhled do sledované problematiky.  

Kapitola 10. Prorodinná opatření na podporu zakládání rodiny u vysokoškolaček je pouhým výčtem 

v praxi využívaných nástrojů sledované oblasti rodinné politiky bez využití dostatečné odborné 

argumentace. 

Vlastní analýza empirických dat je na velmi nízké úrovni, autorka neprovazuje s výsledky vlastního 

„desk research“, výsledky jiných šetření ani s teorií. Navíc zde využívá velmi subjektivní 

hodnotové soudy, které do odborného textu nepatří „To bylo pro autorku velice překvapující, 

protože ženy studující vysokou školu musejí být velmi cílevědomé, …“ (str. 87). 

Formální úprava práce: Formální podoba předložené diplomové práce je na dobré úrovni. Tam, 

kde autorka cituje, postupuje dle normy. Problémem je, že nemalá část textu není opřena o žádnou 

odbornou literaturu. Z hlediska stylistiky se objevují občas ne zcela srozumitelné formulace typu: 

„Stát se zaměřuje na řešení důsledků současných trendů v zakládání rodiny, namísto hledání a 

nápravy příčin současného stavu“ (str. 91)  

 

Celkové hodnocení práce: Na závěr musím konstatovat, že i vzhledem k některým zajímavým 

autorčiným zjištěním, práce nenaplňuje potenciál, který skýtá sledované téma. Nicméně i přes 

výše zmíněné výhrady doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm „dobře“. 

 

V Praze dne 17.1. 2014          Mgr. Karolína Dobiášová 

                         konzultant práce 

  


