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Základní charakteristika práce. 

Předkládaná diplomová práce je empirického charakteru. Na základě srovnání dat ISSP z roku 2002 a 

2012 se snaží prokázat pokles ekonomických faktorů a naopak vzestup normativních faktorů na dělbu 

domácí práce v české společnosti. 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Záměrem práce je vymezit faktory determinující množství času, které muži a ženy tráví péčí o 

domácnost a zhodnotit, zda se genderové rozdělení rolí domácích prací v české společnosti 

v posledním desetiletí přiblížilo západoevropským zemím. 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Faktory ovlivňující počet hodin strávených domácími pracemi jsou zjišťovány pomocí mnohonásobné 

lineární regrese, tuto metodu považuji za adekvátní. 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří 

text konzistentní celek? 

Poznatky získané v teoretické části práce vedou k vytvoření hypotéz pro analytickou část. 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou 

strukturu? 

Struktura práce je přehledná, postup je vyložen jasně již v úvodu práce. 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

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

autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 
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V teoretické části práce autor poukazuje na téma domácí práce jako téma v sociologii dlouho 

opomíjené. Přehledně představuje hlavní přístupy ke zkoumání péče o domácnost (teorie relativních 

zdrojů, teorie lidského kapitálu), včetně jejich kritiky z pozice gendrových teorií. Pro návaznost na 

empirickou část a načrtnutí kontextu oceňuji i popis hodnotového vývoje v západní společnosti 

v posledním půlstoletí a srovnání s vývojem v české společnosti. 

 

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

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

Jasně stanovené hypotézy jsou ověřovány pomocí modelu mnohonásobné lineární regrese. Data 

vstupující do regrese jsou pečlivě ošetřena a jejich případná transformace srozumitelně popsána.  

Výsledky regresní analýzy jsou vždy vztaženy k vytyčeným hypotézám, případně vhodně 

konfrontovány s teoriemi či výsledky z jiných zemí. 

Zajímavý postřeh o vzájemné rozdílné referenci o počtu hodin u partnera (str. 32). Dobré doplnění 

časové řady o jiný výzkum pro možnost delšího časového srovnání a naznačení trendu jistého poklesu 

počtu hodin, které ženy tráví domácími pracemi. 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz, 

provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných 

otázek, naplnění cílů práce). 

Přínosný postřeh, že názor na rozdělení domácích prací mezi muže a ženu nemá na reálné chování 

prokazatelný vliv. Dobře ukazuje rozdíl mezi reálným a deklarovaným chováním. Tento příklad také 

částečně vysvětluje nepotvrzení některých hypotéz, které byly vzhledem k časovému úseku možná 

formulovány příliš ambiciózně. Na druhou stranu poukazují na stále přetrvávající rozdíly mezi západní 

a východní Evropou. 

 

 

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.) 

Z formálního hlediska práce splňuje základní požadavky na odborný text: odkazy na citovanou 

literaturu, rozsáhlý seznam relevantní české i zahraniční literatury. 

 

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

literatura, datové zdroje,…) 

Autor pracuje s rozsáhlým penzem zahraniční i české literatury relevantní k tématu, datové zdroje 

jsou vybrány adekvátně. 

 

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

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Práce je psána velmi kultivovaným a čtivým stylem. Tabulky zpracovány přehledně, včetně všech 

náležitostí. 
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Celkové hodnocení práce 

Autorovi se podařilo doplnit důležité informace o rozdělení domácí práce mezi muže a ženy, 

poukázat na rozpor mezi hodnotovými genderovými postoji a reálným chováním a také na stále spíše 

tradiční postoj k rozdělení rolí muže a ženy v české společnosti.  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Znamená „spravedlivé“ rozdělení domácích prací půl na půl? Odkud pramení současná 

mainstreamová představa rovného genderového postavení jako plného pracovního úvazku muže a 

ženy a půlení domácích prací? Odpovídá tento „ideál“ reálným požadavkům současných českých 

mužů a žen? 

Jak může vývoj zapojení mužů a žen do domácích prací ovlivňovat narůstající trend placení některých 

domácích prací? 
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