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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií.

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována?
Cílem práce je na základě analýzy biografických vyprávění matek, které dříve měly stanovenu 
diagnózu neplodnosti a přesto otěhotněly a porodily děti, popsat postupné proměny jejich identity. 
Autorka vychází z nápadu E. Goffmana (1961), podle kterého medicínská instituce chápe nemoc, v 
tomto případě neplodnost, jako selhání tělesné (fyziologické), zatímco žena svou diagnózu považuje 
primárně jako selhání osobní. Toto napětí vytváří možnosti různých institucionálních i osobních 
taktik, jak se s diagnózou vypořádat s cílem toto napětí uvolnit. Práce je standardně strukturována. 
Závěry odpovídají cíli práce.

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Ano, autorka využívá relevantní domácí i odbornou literaturu, a to jak v oblasti tématu výzkumu, 
tak v metodologické části.

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?
Autorka se domluvila na rozhovorech se třemi ženami, které pro výzkum získala ze svého okolí, 
neboť zveřejnění inzerátu a žádosti nevedlo ke kontaktům na ženy, které svou diagnostikovanou 
neplodnost překonaly. Pro robustnější výsledky by bylo vhodnější udělat rozhovorů více nebo 
podrobnějších, ale vzhledem k citlivosti tématu a náročnosti dohledávání kontaktů je velikost 
vzorku dostatečná. Je třeba také vzít v potaz, že do výzkumu zasáhl nouzový stav spojený s 
omezenou možností přímé komunikace.

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Analytická část je celkem popisná a závěry do velké míry naplňují očekávání. Zajímavým a 
podloženým zjištěním je významná role rodiny a blízkých přátel v procesech institucionální 
manipulace s identitou, alespoň v naší společnosti a případě „neplodnosti“. Neměl jsem přístup k 
přepisům rozhovorů, ale z uvedených citací si myslím, že analýza mohla být ještě o trochu 
rozvinutější. Např. na straně 31 autorka poukazuje na pozoruhodnou skutečnost, že neplodnost je 
často neviditelná nemoc, resp. hypotetický důsledek jiných – viditelných – nemocí. Tento postřeh je 
velmi významný a stálo by za to ho více rozpracovat, např. ve smyslu, nakolik neplodnost 
vypravěčky, ale i aktéři jejich vyprávění, zviditelňují nebo materializují, aby byla 
„nepřehlédnutelnou“. Takových potenciálně zajímavých zjištění a postřehů je v práci více a je 
škoda, že je autorka více neanalyzovala.
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5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?
Ano.

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?
Formálně je práce na velmi dobré úrovni. Jen u schemat chybí popisky.

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
-

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
V práci na str. 32 autorka uvádí, že podle vyprávění „lékaři nepoužívají konkrétní prvky k 
deformaci staré a tvorbě nové identity“, protože stačí vyslovit diagnózu neplodnosti a dosavadní 
identita je zničena. Podle mého názoru to není tak jednoduchý proces. Také v psychiatrii dojde k 
vyslovení diagnózy, která se může jevit fatální, zcela anulující dosavadní identitu člověka; ale i tak 
je třeba původní identitu zdravého člověka různými technikami potlačovat, aby se z něj stal pacient 
Podobně i v případě neplodnosti nestačí jen diagnózu pronést, ale i dále jednat tak, jako by to byla 
pravda. Nebo se ve vyprávěních nic takového neobjevilo? Možná si to vypravěčky ani 
neuvědomovaly, protože novou identitu postupně přijímaly a nepřišlo jim zvláštní, že je jim stará 
identita systematicky interakčně potlačována a nová potvrzována.  

Celkové hodnocení práce: 

Práce splňuje všechny předpoklady pro diplomovou práci. Doporučuji ji proto k obhajobě. 
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