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Základní charakteristika práce. 

Cílem práce je popsat změny rodinného chování po roce 1989. Teoretická část je postavena 

především na pracích českých sociálních badatelů (pro odlišení od bakalářské práce), empirická 

stránka zpracovává celou řadu datových souborů (Sčítání lidu, demografické statistiky, šetření ISSP). 

 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled 

autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretická část podává přehled českých prací na téma rodinného vzdělání po roce 1989, který 

rozlišuje teorie ekonomizující, teorie zdůrazňující hodnotovou změnu a hodnotově-ekonomických 

perspektivy. Jejich představení je ovšem občas chaotické a občas matoucí. Například oddíl zaměřující 

se na ekonomizující teorie správně zahrnuje jak Rychtaříkovou, tak Garyho Beckera, obojí pod 

hlavičkou „zhoršující se ekonomická situace“. Přitom oba autoři poukazují na opačné procesy. 

Rychtaříková zdůrazňuje ekonomické problémy a nejistotu na trhu práce, Becker se naopak zaměřuje 

na to, jak ekonomická prosperita a zvyšující se šance na pracovním trhu zvyšují cenu času (žen), tedy 

snížená plodnost je důsledkem dobrých, nikoliv špatných vyhlídek na pracovním trhu. Z problematiky 

klesající plodnosti se pak zničehonic přechází na otázku nemanželské plodnosti a poté se vrací 

k problematice ekonomie rodiny a teorie racionální volby (Mlčoch). 

Oddíl o hodnotových teoriích se jen letmo zmiňuje o jejich hlavním českém představiteli Ladislavu 

Rabušicovi a autorka se hned přesouvá k teoriím hodnotově-ekonomickým, do kterých zahrnuje i 

výzkum životních drah, kde se po krátkém úvodu opět bez širší souvislosti přechází k nemanželské 

plodnosti. 

 

Hypotézy 

Po teoretickém přehledu následují hypotézy. První skupina hypotéz se týká demografického chování, 

z nejasného důvodu jsou však označeny jako „ekonomická změna“ (přitom z dat nelze vyčíst, zda 

rozdíly ve vzdělanostních skupinách souvisejí s jejich ekonomickou situací či hodnotovou orientací). 

Navíc není vůbec jasné, proč jsou tyto hypotézy formulovány – to, že existují rozdíly v demografickém 
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chování podle vzdělání (např. negativní vztah mezi vzděláním a nemanželskou plodností) je velmi 

dobře zmapováno. Některé „hypotézy“ navíc vůbec nesouvisejí s teoretickým úvodem, např. 

hypotéza 4 se zničehonic zabývá potratovostí, o které se dosud nehovořilo. 

 

Druhá skupina hypotéz se týká hodnotových rozdílů.  Není mi však úplně jasné, co se myslí tím, že 

„vzdělanější lidé jsou otevřeni k jakémukoliv rodinnému chování“  (tedy i k ultrakonzervativnímu). 

Navíc není zřejmé, proč se testuje hypotéza 6 (vzdělanější lidé jsou liberálnější v rodičovství), když 

jsou vzdělanější lidé otevřeni v podstatě čemukoliv. Hypotéza 7 se týká jen mužů – proč?  

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli 

práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Empirická část práce se skládá ze dvou částí – demografických analýz a sekundární analýzy dat ISSP 

z roku 1994. 2002 a 2012. Je třeba ocenit, že za zpracováním podobného množství dat a souborů se 

skrývá ohromné množství práce. Časové řady demografických dat a dat ze Sčítání začínají přehledem 

vývoje plodnosti a potratovosti, poté se přechází k rozdílům mezi vzdělanostními skupinami.  Jedná 

se o jednoduchý demografický popis, za stěžejní tak lze považovat především druhou část empirické 

části v podobě sekundární analýzy dat ISSP. 

 

Ta začínají kontingenčními tabulkami mapující jak posuny v čase, tak rozdíly mezi muži a ženami. 

S daty se pracuje korektně, autorce lze vytknout jen to, že při popisu trochu skáče z tématu na téma 

(rozdíly v čase a mezi pohlavími) a že by bylo dobré mít některé tabulky přímo v textu, nejen 

v příloze. Ocenit lze naopak to, že se mechanicky nezaměřuje jen na souhlas (či nesouhlas), ale 

věnuje pozornost i nárůstu kategorie nevyhraněných. 

 

Po kontingenčních tabulkách následuje analytická část založená na faktorové a regresní analýze. 

Faktorová analýza je postavena na sloučených datových souborech z let 1994, 2002, 2012. Dobré by 

bylo ovšem zkontrolovat, zda je faktorová struktura stejná, i pokud se pracuje s každým rokem zvlášť. 

Na základě určených faktorů se vytváří nová proměnná vyjadřující sumační skóre podpory určitému 

výroku, což je poměrně běžný postup. Tato nová proměnná pak vstupuje do regresních analýz. 

 

Závěr analytické sekce je věnován regresním analýzám, kdy se sleduje souvislost mezi vzděláním a 

postoji po kontrole věku, pohlaví a rodinného stavu. Jednotlivé roky se analyzují zvlášť, k jejich 

přímému srovnání však nedochází (stačilo by se podívat na intervaly spolehlivosti a to, zda se 

překrývají). Z výsledků prvního souboru regresních analýz je však patrné, že závisle proměnná 

(tradiční pojetí matky) je omylem zakódována opačně. Autorka tak dochází k závěru, že „čím je 

jedinec méně vzdělaný, tím je pravděpodobnější, že bude hodnotit tradiční pojetí matky negativněji“ 

(str. 73). O pár stránek dříve přitom ukazuje, že čím je žena vzdělanější, tím více nesouhlasí 

s tradičními výroky. Chyba se patrně stala tak, že v původní otázce byla vyšší hodnota přiřazena 

nesouhlasu, tedy vyšší hodnota znamená vyšší nesouhlas s tradičními výroky, nikoliv naopak.  

  

Další poznámky:  

- V textu se objevují některé problematické formulace, příklady: „.. respondentů neodpovědělo na 

jednu ze dvou proměnných u třetí proměnné“ 

- Tabulka 4 mi není úplně jasné. Jedná se korelaci za celkové sumační skóry? Otázkou rovněž je, zda je 

vhodné používat Pearsonsovu korelaci u binární proměnné (pohlaví, viz tabulka 4). 

- Otázkou je, zda má celkový F-test nějakou vypovídající hodnotu, pokud se nesrovnává víc modelů.  
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FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-162 tis. 

znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora od převzatých, 

seznam literatury atd.) 

Rozsah práce je adekvátní, citace standardní. 

 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční 

literatura, datové zdroje,…) 

Zpracovávané datové zdroje jsou kvalitní. 

 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení 

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Jazyková úroveň práce není příliš dobrá, v práci je řada překlepů, pravopisných chyb, špatné 

interpunkce, občas vypadávají slova. Hned v druhém odstavci úvodu se ve stejné větě 2x dočteme o 

odkládání rodičovství nebo že „vzdělání člověka vzdělanostně obohacuje“. Formulace jsou občas 

příliš deterministické („kulturní kapitál určuje hodnotovou orientaci“ atd.). V práci se nachází řada 

nelogických či nedokončených vět, uvádím jen vybrané příklad: 

- „Díky těmto změnám a možnosti vyššího platu vzdělanějších žen rostou vzdělanější vrstvy žen…“ 

(str. 11). 

- „kapitola je zaměřena na vývoj mladé, respektive vývoj reprodukčních jedinců“ (str. 63) 

- „v rámci vývoje konzervativismu není nalezen rozdíl za posledních 20 let“ (str. 71) 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Za předloženou diplomovou prací se skrývá ohromné množství práce, a to především v analytické 

části. Zpracovat data z demografických statistik, sčítání lidu a třech výzkumných šetření není vůbec 

jednoduché. Autorka přitom používá celou řadu analytických postupů, které přizpůsobuje daným 

výzkumným otázkám. Celkovou kvalitu práce však narušuje jednak poměrně slabá teoretická část a 

především řada chyb vzniklých nepozorností (opačné kódování závisle proměnné atd.). 
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