
Posudek na magisterskou práci 

Jitka Slabá: Využití času v závislosti na přítomnosti dítěte v domácnosti 

v generacích 40. až 70. let 20. století ve Spojených státech amerických 

 

 

Předkládaná magisterská práce se zaměřuje na proměny trávení času u generací narozených v letech 

1940-1979 v USA. Práce si klade za cíl zmapovat, jak se mezi generacemi mění struktura způsobu 

trávení času, zda je množství času věnované vybraným aktivitám ovlivněno přítomností dítěte 

v domácnosti a zda se rozložení času mění obdobně u žen i u mužů. 

 Práce je logicky koncipovaná. Celkově je členěna do 5 kapitol, po úvodu následuje část věnovaná vývoji 

plodnosti v USA po 2. světové válce, poté teoreticky laděná kapitola zaměřená na dosavadní poznatky 

o využití času a jeho struktuře a možných spojitostech s úrovní plodnosti. Vlastní analytická část je 

obsažena v kapitole 4, kde jsou nejprve podrobně představeny výzkumné otázky a hypotézy, poté data 

a využitá metodika a následně výsledky analýz. Tato část je doplněna také obsáhlou tabulkovou 

přílohou.  

Autorka se v práci musela vyrovnat se složitým datovým souborem, který byl sbírán v průběhu několika 

desetiletí, ale také s množstvím proměnných zahrnujících vybrané sledované činnosti, resp. jejich denní 

časovou dotaci. Zpracování datového souboru i úprava proměnných je v práci podrobně popsána. Vedle 

popisných statistik a ukazatelů demografické analýzy je v práci využita analýzy rozptylu, kterou je 

zpracován datový soubor a z níž vycházejí hlavní analytické výstupy.     

Díky využití jedinečného datového souboru práce přináší řadu zajímavých výsledků, především 

z hlediska mezigeneračních proměn či naopak stability jednotlivých ukazatelů. Zajímavé je například 

to, že s výjimkou skupiny bezdětných žen nedošlo v ostatních skupinách (tj. ženy s dítětem, muži 

s dítětem i bez) k poklesu objemu neplacené práce (rozuměj nejrůznější práce v domácnosti), u generací 

70. let je tento objem dokonce vyšší než u žen o 20 let starších, a to i přes rozvoj a rozšíření nejrůznějších 

spotřebičů a služeb pro domácnost (automatickou pračkou, sušičkou či myčkou počínaje až robotickými 

vysavači i jinými uklízeči a on-line nakupováním konče). Měla by autorka k těmto výsledkům nějaký 

komentář? Ať již s odkazem na jiné výzkumy, které četla, nebo na případné další analýzy, které při 

zpracování práce dělala?  

Zajímavé také je, že v rámci času stráveného s dítětem (graf 21 a ještě výrazněji při zohlednění pohlaví 

respondenta graf 23) v generacích 70. let výrazně vzrostl čas věnovaný péči o kojence, a to dvojnásobně 

i více vzhledem k předcházejícím generacím, kde bylo přitom malých dětí v průměru více díky vyšší 

plodnosti. Jak by autorka toto zjištění interpretovala?  

A do třetice bych poukázala na výsledky týkající se různých činností, při kterých je jako doplňková 

aktivita uváděna péče o dítě (graf 24 a 26) – není v tomto případě nějaký problém s daty, resp. se změnou 

metodologie, kódování apod.? Těžko se mi hledá interpretace toho, proč v generacích 70. let tak rapidně 

narostl objem času např. při přípravě a konzumaci jídla či neplacené práce, při které jsou také přítomny 



děti, v porovnání s naprostým minimem v generacích 40. a především 50. let, kde byl navíc výrazně 

vyšší podíl žen v domácnosti. 

 

Práce je na dobré stylistické úrovni, čtivost místy ruší překlepy. 

Doporučila bych také rozpracované hypotézy nedávat do úvodu, kde jim nepředchází žádná zjištění, na 

kterých jsou postaveny, ale zařadit je až tam, kde bude zřejmé, proč a na základě čeho byly stanoveny.  

V práci je řada formálních nedostatků – některé grafy (např. 6, 7 a především 8) jsou velmi špatně čitelné 

vlivem málo kontrastních barev (2 odstíny červené i modré jsou od sebe jen obtížně rozeznatelné). U 

grafu 9 není jasné, co znamenají stíny okolo hlavních linií. Také tabulky prezentující hlavní výsledky 

analýz (tab. 7, 8, 9, 10) jsou díky zařazení různých písmen poměrně nepřehledné. Graf 14 zřejmě 

neodpovídá popisu na str. 43, podle kterého by měly nejvíce pracovat vysokoškolačky s dítětem, podle 

grafu však nejvíce pracují vysokoškolačky bez dítěte. V grafu 20 je zřejmě špatná legenda (nemá tam 

být neplacená práce, ale čas strávený s dětmi). 

 

Celkově hodnotím práci kladně, přináší řadu zajímavých výsledků ohledně proměny struktury času mezi 

generacemi.  

Předkládaná magisterská práce splňuje požadavky kladené na tento druh práce a doporučuji ji tímto 

k obhajobě.  

 

 

        PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 


