
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Martiny Černohorské 
 

„Přeměna mateřství na přelomu tisíciletí: fenomén odkládání mateřství“ 
 
 

Martina je mou studentkou od prvního ročníku. Již od počátku tutoriálu dala najevo zájem o 
gendrovou problematiku. Také téma si vybrala zavčas, což ji umožnilo se dobře připravit na 
jeho zpracování i empirický výzkum. Jak při přípravě bakalářské práce, tak při jejím 
dokončování si Martina počínala samostatně a vnímavě k mým připomínkám. Bylo to dáno 
také tím, že si dobře osvojila poznatkové zázemí k danému tématu, což jí umožnilo podpořit 
problém, který sledovala v bakalářské práci, také velmi selektivním a metodicky specifickým 
zaměřením svého empirického výzkumu. 
 
Bakalářská práce je dobře strukturována. Začíná charakteristikou obecnějších problémů, či 
faktorů, ovlivňujících založení rodiny, vstup do manželství a rozhodnutí o mateřství. Těmto 
problémům je věnováno prvních pět kapitol. V následujících kapitolách jsou pak formulovány 
výzkumné otázky vztažené k sledované tematice, navrženy hypotézy, charakterizována 
metodika empirického výzkumu a prezentovány jeho výsledky (strukturované rozhovory se 
čtyřmi vybranými ženami). V 8. kapitole jsou pak shrnuty výsledky rozhovorů a zařazeny do 
interpretačního rámce, jenž byl objasněn v úvodních kapitolách. Závěr pak již snadno 
prezentuje výsledky takto uspořádaného zkoumání. 
 
Předloženou práci považuji za velmi úspěšný výsledek odpovědného přístupu ke zpracování  
bakalářské práce. Martina věnovala dostatek času důkladnému zpracování dosažených 
poznatků k problematice mateřství. To jí umožnilo zahrnout do svého výzkumu také širší 
kontext okolností ovlivňujících velmi intimní a specifické rozhodování žen o mateřství. I když 
zvolené téma je „standardní“ a poskytuje dostatek podkladů, podařilo se Martině ho 
prezentovat zajímavě zejména v přesvědčivé vazbě mezi (strukturními) okolnostmi a 
individuálním kontextem jeho projevu v jednání (žen, či potenciálních matek), jenž byl získán 
případovou studií. Přínos práce spatřuji v přesvědčivě popsané ko-evoluci tradičních a 
emancipovanějších přístupů k roli mateřství  - text dobře poukazuje na modus rozvolňování 
tradičních hodnotových orientací. Práce je napsaná dobrým literárním stylem a v ukázněné 
formální úpravě. 
 
Práci hodnotím v rozsahu 40 – 42 kreditních bodů. 
 
Mőller Karel, v Černošicích, 5. 10. 2007 
 


