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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? 

Cíl práce je sice jasně formulovaný, ale zvolený postup jí neodpovídá dostatečně. Největší slabinou 

je teoretický přístup, kdy autorka, aniž by svůj výběr zdůvodnila, řeší zvolenou problematiku 

prizmatem ekonomizující teorie racionální volby.  

 

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

texty? 

Autorka využívá cizojazyčné texty, ale zřejmě ne vždy cituje z primárního pramene. Důkazem toho 

je označování autorek za autory, např. Mills (M. = Melinda), Hobson a Fahlén (viz s. 4), které jsou 

Barbara Hobson a Sussane Fahlén. Zcela absentují odkazy na literaturu vztahující se k teorii 

kulturní změny či k teoriím genderové socializace a genderových nerovností.  

 

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

jejich analýzy?  

Volba polostrukturovaného rozhovoru je vhodnou výzkumnou technikou vzhledem k cíli práce 

(resp. zvolené výzkumné otázce), nicméně ve scénáři rozhovoru absentují některá důležitá témata 

jako například vyjednávání mezi partnery o tom, kdo zůstane doma (zejména pokud ženy vydělávají 

více než jejich protějšek), utajeno zůstává i to, kdo v rodině vydělával více před narozením potomka 

apod., když se prizmatem zvolené teorie mají sledovat „náklady“ a „výnosy“ narození dítěte. Tato 

problematika by v daném kontextu neměla být zúžena jen na ženy, jedná-li se o tzv. úplné rodiny. 

Více pozornosti mělo být také věnováno problematice případné změny reprodukčních plánů u žen 

(a to i v návaznosti na jejich partnerství / manželství), kdy dosavadní analýzy (u nás viz zejména 

Rabušic – „Kde ty všechny děti jsou“ a Hašková „ „Fenomén bezdětnosti“) prokazují, že se jedná o 

vícevrstevnatý fenomén, který lze vysvětlit prizmatem jediné teorie. Nedostatečně je také zahrnuta 

problematika přístupu zaměstnavatele k daným matkám, stejně jako otázka případné jiné volby 

zaměstnání po narození dítěte a plánovaném či faktickém návratu do zaměstnání apod.  

Citace z rozhovorů jsou v práci použity často pouze ilustrativním způsobem, nikoli analyticky, kdy 

by autorka na jejich základě provedla precizní analýzu jejich obsahu (nikoli jen převyprávěla jinými 

slovy již řečené). 

 

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

Kvalita argumentů není přesvědčivá, resp. dostatečná. Souvisí to s volbou teoretického rámce celé 

práce, kdy se autorka soustřeďuje pouze na teorii racionální volby, aniž by kriticky zhodnotila její 
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explanační potenciál, resp. limity. Volba teorie je provedena vlastně apriorně bez náležité 

argumentace pro její výběr. Zcela chybí informace o jiných možných přístupech kromě deklaratorní 

zmínky o teorii kulturní změny.  

Pokud se autorka zaměřuje na relativně úzkou skupinu populace, a to ženy s vysokoškolským 

vzděláním s nadprůměrnými příjmy v Praze (rozhodně se nejedná o třetinu z „běžné populace“, jak 

uvádí v úvodu své práce, navíc zdroj, na nějž okazuje, tj. Práce a mzdy jsem nebyla schopná 

identifikovat v jejím seznamu literatury), pak musí být schopná pomocí zvolené teorie vysvětlit i ty 

případy, které se v jejím vzorku také objevují, kdy žena vydělávala před narozením dítěte více než 

její manžel či partner a ona přesto zůstává s dítětem doma. Jak se tato situace dá (dostatečně 

logicky) vysvětlit pomocí jí zvolené teorie?  

 

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

převzatých? 

V zásadě ano. 

 

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

Po formální stránce nemám k práci zásadní výhrady. Práce je napsaná čtivě, pouze občas se v ní 

objeví výraz, který je z jiné jazykové oblasti (hovorového jazyka), viz např. na straně 42 „…. 

dlouhodobě vypadnou z trhu práce,….“ 

 

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

jaké). 

Viz výše – hlavní výhrada je k volbě teorie, kterou navíc autorka nedostatečně aplikuje na získaná 

kvalitativní data. Další výhrada je ke strukturaci rozhovoru, která jí neumožnila zjistit další 

relevantní skutečnosti, které mohou mít vliv na jí zkoumanou problematiku.  

Vzhledem k řešenému tématu, autorka zcela abstrahovala v teoretické části své práce od situace, 

kdy existuje relativně početná (v rámci vysokoškolské populace žen nejpočetnější) skupina žen, 

která  nemá děti, přitom její příjmy nejsou v rámci vš populace vysoké, spíše se pohybují pod 

průměrem této vzdělanostní kategorie – jedná se o ženy z humanitních a sociálně vědních oborů 

(viz Hašková 2009). Lze jejich bezdětnost vysvětlit jen a pouze, pokud vůbec, jí zvolenou teorií?  

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Viz dvě výše uvedené otázky.  

Plus: 

Jakou roli v rozhodování aktérek hraje jejich partner, pokud jde o jejich další reprodukční plány? 

Jakou roli v těchto plánech má kromě omezené možnosti flexibilních forem práce také nedostupnost 

zařízení péče o děti, konkrétně pak jejich vysoké finanční náklady v případě soukromých zařízení 

péče o děti do 3 let, které přesahují finanční možnosti (a výhodnost) i u jí zvolené, příjmově 

nadstandardní části ženské populace?  
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