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Autorka si vybrala zajímavé a nepříliš časté téma, což oceňuji. Kladně hodnotím provedení 

případové studie a shromáždění údajů o univerzitních hlídacích koutcích či školkách. Byť není 

zpracování diplomové práce vyloženě odbyté, má závažné nedostatky, kterým se budu dále 

věnovat. 

1) Strukturace diplomové práce je nepřehledná. Text je rozčleněn na velmi malé celky 

(celkem 11 částí + úvod a závěr; kap. 3 má přitom jen jednu stranu), a není tak snadno 

patrné, v jaké fázi studie se právě nacházíme a proč; pořadí kapitol nenese žádnou logiku 

(sled kapitol 1. řádu je následující: Úvod, 1. Teoretické koncepty, 2. Aktéři, 3. Rodina, 

4. Rodičovství, (...), 9. Česká rodinná politika...). 

2) Absentují veřejněpolitická teoretická východiska. Ne každá diplomová práce musí být 

vybavena robustním teoretickým zázemím veřejné politiky, ale práci by vyloženě prospělo 

použití nějaké komplexnější teorie a ne dílčích mikro-teorií vysvětlujících přechod 

z dospívání do dospělosti. Nabízí se např. uvedení typologie sociálního státu, které by 

problém zakotvilo (vázanost dávek na předchozí aktivitu na trhu práce), dobré by také bylo 

uvést čtenáře do kontextu vzdělávání a jeho cílů. Práci by to dodalo mnohem větší hloubku 

a prokreslenost – lze říci, že stávající kapitola „Teoretické koncepty“ by v diplomové práci 

vlastně vůbec nemusela být, protože s teoriemi pak autorka dále nepracuje. 

3) Absentuje metodologická kapitola, cíle a výzkumné otázky nejsou provázány. Cíle 

a výzkumné otázky jsou v extrémní stručnosti popsány na konci úvodu, a to ve třech 

odstavcích, což není mnoho. Dále se autorka věnuje metodám v případové studii na s. 75 – 

77.  

- Hlavními cíli (s. 19) jsou: „ozřejmit situaci českých žen, které založily rodinu 

během vysokoškolského studia“ a „představit a posoudit objektivní hlediska, 

která ovlivňují rozhodování lidí o založení rodiny, a také důsledky volby určité 

strategie“. Takto formulované cíle se mi nezdají být vytyčeny právě nejšťastněji – 

jednak není jasné, co znamená „ozřejmit“ (je to popsat, nebo spíš vysvětlit?), 

jednak v rámci druhého cíle nerozumím „objektivním hlediskům“ (protimluv), 

jednak z nich není patrná veřejněpolitická prespektiva (stejně formulované cíle 

by mohl mít sociologická DP) a jednak (a to je nejdůležitější) nevytyčují linku 

diplomové práce (zároveň připomínám název DP „Zakládání rodiny 



 

 

 

u vysokoškolaček v souvislostech české rodinné politiky“, který vyvolává jiná 

očekávání než, jak je naznačují cíle).  

- Dále autorka formuluje „hypotézu“, která je ale postavena spíše jako výzkumná 

otázka („Základní hypotézou diplomové práce je, zda současné nastavení 

rodinné politiky a přístup vysokých škol podporují studenty v zakládání rodiny 

a zda umožňují vysokoškolačkám propojit studium s péčí o dítě.“, s. 19).  

- Výzkumné otázky také čtenáře příliš nevedou – jsou komplikované a nejasně 

formulované: „Má vysokoškolský vzdělávací systém spoluzodpovědnost 

za klesající porodnost, zvyšující se věk matek a rostoucí počet dobrovolně 

bezdětných? Pokud ano, měl by se vzdělávací systém zajímat o rodinnou politiku 

a snažit se svým působením přispět ke zlepšení prokreačního chování 

vysokoškoláků? A jaké změny musí proběhnout v nastavení a zacílení rodinné 

politiky tak, aby cílila i na potřeby matek vysokoškolaček? Je podpora mateřství 

během vysokoškolského studia cestou ke zlepšení demografického vývoje české 

společnosti?“. Autorka zároveň na výzkumné otázky neodpovídá (!!!). 

4) Argumentačně se jedná o slabou práci. Řada tvrzení není podložena argumenty (např. celá 

kapitolka 5.2.1, velká část 5.2.2 – jedná se přitom o klíčové pasáže). Vzhledem k formulační 

razanci tak vzniká dojem, že autorka má na problém prostě jen silný názor, který chce sdělit. 

Hlavní argumentační linka je, že ženy s VŠ vzděláním vstoupí po absolutoriu na trh práce 

a pak „nestihnou“ mít děti. Věk přitom rozhodně není jedinou proměnnou, která ovlivňuje 

nastávající matky (resp. rodiče – muže však autorka vpodstatě nezmiňuje, chybí dokonce 

v kap. Aktéři) v jejich rozhodování. 

5) Diplomové práci chybí jasná linka (jak je patrné z názvu, cílů, „hypotézy“ a výzkumných 

otázek) a také vědomí kontextu a v rámci něho analytické zaměření. V předkládaném 

problému se střetávají vzdělávací politika, rodinná politika a politika zaměstnanosti, takže 

by bylo záhodno problém popsat komplexněji (autorka si samozřejmě může vybrat jednu 

perspektivu, ale aby problém nepůsobil ploše, je třeba uvážit i další rozměry tématu). 

Pokud chce autorka řešit problém malého počtu dětí vysokoškolsky vzdělaných žen 

a zároveň by dokázala, že problém je v jejich případě odsouvání mateřství, je na místě 

uvažovat např. o zkrácení povinné školení docházky tak, aby mladí lidé VŠ absolvovali dříve, 

případně o rozšíření kombinovaných forem studia, protože kromě autorkou kritizované 

strategie „studium-práce-děti“ a preferované „studium+děti-práce“ (zde je rizikem 

dvojnásobné znevýhodnění – absolventka nemá praxi a zároveň už má malé děti) je rovněž 

možný model „kombinované studium+práce-děti“ (ten má také svá rizika, ale měl by být 

zmíněn – autorka nicméně takto podrobný pohled nemá). Slabá je také drobnokresba 

problému: Jak vypadá slaďování při studiu jednotlivých oborů? Jaké obory jsou typicky lepší 

a typicky horší? Jak vypadají strategie po absolutoriu? (extrémním případem je 



 

 

 

např. medicína, kde je v ideálním případě nutné po absolutoriu ještě x let pracovat 

na atestacích)? Téma není probádané a data by práci velmi prospěla.  

6) Případová studie není dotažená. Oceňuji provedení rozhovorů, ale práce s nimi zůstává 

na půli cesty. Jde vpodstatě o shrnutí zkušeností a postojů jednotlivých informantek, 

bez nějaké typizace, autorka je příliš nekomentuje, jen shrnuje. 

7) Jazyk prozrazuje silnou normativitu autorky (např. „To je podle mého názoru alarmující 

vzrůst“, s. 36, „Považuji za zcela nevhodné“, s. 48), která není reflektovaná, a celkově je 

důrazný, až vyhrocený a nepřesný (ženy se musejí „rozhodnout, zda upřednostní mateřství 

a částečně ztratí svou profesní pozici, kterou budovaly minimálně 18 let dlouhým studiem 

a tvrdou prací“, s. 42, „ženy studující vysokou školu musejí být velmi cílevědomé“, s. 87). 

Formálně je práce na standardní úrovni (drobné chyby, překlepy, ale nic vážného). 

  

S ohledem na výše napsané (zejména na problematičnost bodů 2, 3, 4 a 5) považuji diplomovou 

práci na hraně přijatelnosti a navrhuji diplomovou práci hodnotit známkou „dobře“ (ovšem podle 

průběhu). 

 

V Praze dne 15. ledna 2014 

 

Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D. 

 

 


