
Posudek vedoucího na diplomovou práci Bc. Jitky Slabé 

Využití času v závislosti na přítomnosti dítěte v domácnosti v generacích 40. až 70. let 

20. století ve Spojených státech amerických 

 

Téma diplomové práce nepatří ke klasickým problematikám demografického výzkumu, ačkoliv 

má k němu blízko. Čas je omezeným statkem, který demografickou reprodukci podmiňuje, ať 

už na příklad z pohledu načasování demografických událostí v životě člověka, tak v současnosti 

hojně diskutované otázce sladění rodinného a pracovního života. Autorka se zabývá s ohledem 

na rozsah problematiky jen jedné dílčí části, kdy zkoumá, jak se proměnilo množství času, které 

lidé tráví placenou a neplacenou prací dle různých sociodemografických charakteristik 

respondentů ve vztahu k vývoji úrovně plodnosti.  Ačkoliv jsou v práci analyzována data 

pro Spojené státy americké vztahující se převážně k druhé polovině 20. století, i tak lze 

studované téma považovat za aktuální, protože z dosavadních poznatků je zřejmé, že otázka 

harmonizace pracovního a rodinného života není zatím uspokojivě zodpovězena. 

Diplomová práce má pět kapitol. V úvodu je představeno studované téma a výzkumné otázky 

a hypotézy, které jsou v analytické části testovány. Ačkoliv již úvodu je naznačeno, jaký vztah 

mezi úrovní plodnosti a využitím času je na základě relevantní literatury předpokládán, 

opodstatnění zkoumaných otázek a hypotéz je uvedeno trochu netradičně až v kapitole čtvrté 

a v kapitole třetí. Ta v rámci přehledu literatury zcela dostatečně poskytuje shrnutí 

dosavadních poznatků o souvislostech mezi úrovní plodnosti a využitím času. Druhá kapitola 

mapuje vývoj plodnosti v USA po 2. světové válce. Vývoj plodnosti je popsán i s ohledem 

na diferenční charakteristiky jako je rasa, etnikum, vzdělání, rodinný stav a ekonomické 

charakteristiky zaměstnanosti. Ačkoliv je v kapitole využito základních demografických 

ukazatelů, i tak se domnívám, že kapitola poskytuje dostatečný přehled o vývoji plodnosti 

v USA a poukazuje na souvislosti mezi změnou ve využití času žen a jejich plodností.  

Stěžejní kapitola diplomové práce je kapitola čtvrtá, která obsahuje, jak již bylo zmíněno, nejen 

konkrétnější odvození výzkumných otázek a hypotéz, ale i metodiku, problematiku dat a 

výsledky analýzy rozptylu. Autorka podrobně popisuje charakter dat a veškeré úpravy dat, 

které vstupovaly do analýzy. Za přínosné lze považovat i to, že změny ve využití času jsou 

studovány z pohledu generačního, což umožňuje lépe podchytit případný vliv 

socioekonomických podmínek na jednotlivé kohorty. Výsledky analýzy v podkapitolách a 

v logickém členění od celku k jednotlivostem popisují, jak se ve studovaných generacích 

proměnila spotřeba času, kolik lidé strávili prací celkem, placenou a neplacenou prací a to 

i s ohledem na přítomnost dítěte v domácnosti. Výsledky v textové části jsou doloženy 

nezanedbatelným množstvím tabulek v příloze. V závěru autorka shrnuje poznatky výzkumu 

vzhledem k stanovaným otázkám. 



Jako vedoucí diplomové práce musím podotknout, že autorka při zpracování tématu pracovala 

velmi samostatně a prostudovala značné množství literatury. Kladně lze hodnotit i to, že se 

v tak komplexním tématu, které vybízí i díky dostupnosti dat k dalším a podrobnějším 

analýzám, neztratila, čímž dle mého mínění prokázala osvojení si metod vědeckého výzkumu. 

Ačkoliv se v práci vyskytují drobné nesrovnalosti v úpravě a v jazyce, diplomová práce splňuje 

všechny nároky kladné na kvalifikační práce. 

Diplomovou práci Bc. Jitky Slabé doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze 25. 5. 2016               RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.  


