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Přeměna mateřství na přelomu tisíciletí:fenomén odkládání mateřství 
 
Předkládaná práce se věnuje fenoménu proměny přístupu k rodičovství v současné české a 
západní společnosti. Jak název práce může napovídat, autorku zajímá především mateřství, 
tedy rodičovství matek, což reflektuje volba výzkumného vzorku v realizované výzkumné 
sondě.Volbu tématu oceňuji, jedná se o nepochybně významný sociologický i psychologický 
fenomén osvětlující podobu současné rodiny.  
 Ve struktuře textu autorka  neodděluje striktně teoretickou a empirickou část, empirická 
sonda, kterou autorka  k tématu realizuje, volně navazuje na text předchozích kapitol. 
Kapitoly 1 – 5 mapují sociologické otázky související se zvoleným tématem. Text v těchto 
kapitolách je čtivý a srozumitelný, vyjadřuje vlastní vnitřní logiku. Autorka správně cituje i 
parafrázuje. Ve vztahu k samotné empirické sondě, která tyto kapitoly následuje, bych ovšem 
uvítala jasnou identifikaci témat nebo poznatků, která se konkrétně stávají podkladem pro 
formulace výzkumných otázek. A to především z toho důvodu, že výzkumných otázek 
autorka  formuluje cca  7, tedy relativně hodně. Není pochyb o tom, že  každá z položených 
otázek tvoří významný aspekt  sledovaného fenoménu, pro čtenáře a konečně i pro samotnou 
strukturaci výzkumného materiálu by ovšem bylo dobré identifikovat mezi jednotlivými 
otázkami souvislosti nebo návaznosti ( ať už podle struktury kapitol 1-5, dříve realizovaných 
výzkumů nebo jiného klíče).  
V dalších oddílech  empirické části předkládané práce autorka srozumitelně prezentuje design 
vlastní studie a představuje své respondenty (kap. 7), dále  analyzuje obsah jednotlivých 
rozhovorů ( str.8). Kapitola 8. je vlastně prezentací výsledků studie. Nepochybně zde autorka 
prokazuje vhled do principů  kvalitativních metod zpracování dat. Samotný výsledek 
zpracování rozhovorů je čtivý, ale pro čtenáře možná příliš „velkým soustem“- čtenář zde 
musí v jednom soustu spolknout text na devíti stranách, kde autorka prezentuje vlastní 
zpracování  výzkumného materiálu. Opět bych zde autorce vytkla podcenění významu 
strukturace výzkumného materiálu. To, co postrádám na úrovni formulace výzkumných 
otázek – tedy přítomnost kategorií nebo podtémat, které by proces analýzy dat strukturovaly a  
činily čtenáři srozumitelným – zde svou nepřítomností nabývá ještě většího významu. 
Absence toho, co výše označuji jako kategorie, totiž v 8. kapitole  předkládané práce plodí 
hutný a bohužel nepřehledný tok textu.  
Závěr textu se nevyjadřuje k formulovaným výzkumným otázkám. Má podobu dodatečného 
komentáře autorky ke způsobu jak rozumět výzkumnému materiálu ( obsahově tedy náležející 
spíše kapitole 7.) a amplifikace několika úvah ve vztahu k příčinám a souvislostem fenoménu 
odkládání mateřství ( tedy vztahující se ponejvíce ke kap. 1-5). Není zde žádná zmínka o 
realizované studii, žádná snaha ji diskutovat nebo dokonce podtrhnout její závěry- to považuji 
za výrazný nedostatek textu. 
 
Z hlediska formálních kritérií kvality práce oceňuji citační práci autorky a náležité přílohy.   
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení v bodovém rozsahu 35-40 bodů. 
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