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žen 

 

Vedoucí práce: Martin Hájek 

Oponent/tka: Barbora Spalová 

Navržené hodnocení: B-D 

 

 

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? 

 

 

Práce Evy Ulrichové je jasně strukturovaná, výzkumné cíle jsou dobře formulovány a vhodným 

způsobem přesně zaměřeny na téma, které je možné a vhodné zkoumat retrospektivní biografickou 

analýzou. Autorka má přehled o dosavadním sociálně vědném výzkumu v oblasti neplodnosti a 

bezdětnosti a volí si perspektivu, která nabízí doplňující pohled k výzkumům, které protěžují vliv 

sociálních norem na úkor agentnosti konkrétních žen. Napětí mezi vlivem sociálního prostředí a 

vlastními identitními konstrukcemi žen je sociologicky velice plodné, a řekla bych věčné téma. 

Autorka k němu říká mnoho, přesto zde vidím i jisté mezery, kde by mohl výzkum i analýza jít 

hlouběji (viz dále). 

 

 

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Bezesporu ano, byť citovat práce z roku 2009 (Slepičková 2009) a stavět vůči nim inovativnost 

vlastního poznání je u tohoto tématu vlastně jednoduchá zbraň. Sociální normy ohledně bezdětnosti 

i samotné nové reprodukční techniky prošly za poslední dekádu výraznými změnami, takže výzkum 

není tolik inovativní, jako spíše odráží novou situaci, kterou by mohla autorka lépe popsat. Jaký byl 

počet umělých oplodnění v roce 2019? Jak narostl počet diagnostikovaných neplodností za 

posledních deset let? Jaké procento žen s diagnostikovanou neplodností volí „nové reprodukční 

metody (NRM)? Jak se změnil pohled společnosti na NRM za posledních deset let? Čtenář může 

těžko uvěřit, že sociální vlivy jsou u respondentek méně významné, než jejich vlastní identitní 

práce, pokud o těchto vlivech není relevantně informován.  

Zde také narážím na zásadní teoretickou obtíž tohoto oddělování tzv. sociálních vlivů a tzv. vlastní 

agentnosti. Jestliže se autorka ptá: „jak sociální prostředí ovlivňuje identitu ženy v procesu primární 

neplodnosti a její případné léčby“ (str. 20) a dochází k závěru, že „neplodnost nezkoumala jen 

z pohledu sociálních norem a jejich vlivu na ženu, ale především zpětným pohledem na danou 

situaci žen samotných“ (str. 55), vypadá to, jakoby autorka našla nějaké zdroje, které ženy 
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využívají, aby sociálním normám aktivně vzdorovaly. Nicméně náznak něčeho takového se 

objevuje jen v příběhu Anny, která otěhotněla „zázrakem“ a lékařům jaksi navzdory. Oba příběhy se 

zkušeností s NRM spíše ukazují na internalizaci norem – neplodnost je ženami považována za 

stigma, NRM přijímány jako takřka jediný způsob boje o normalizaci, veškeré negativní kontexty 

NRM jako sociálně – ekonomická exkluzivnost a významné zásahy do ženských těl jsou přijímány 

jako „nutné zlo“.    

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Rozhovory jsou pravděpodobně dobře provedené, o čemž svědčí citované pasáže. Zajímavý je i 

výběr žen matek se zkušeností diagnostikované a někdy i léčené neplodnosti. Nicméně je zjevné, že 

aktuální identita žen matek právě nedává vypravěčkám prostor pro to, aby svůj příběh vyprávěly 

jinak než z pozice této „normální“ mateřské identity. Původní náboj práce, že biografie odhalí, jak 

ženy konstruují své identity z vlastních, nikoliv sociálně normativních pohnutek, se na těchto 

vyprávěních moc nedá realizovat. Autorka vlastně ukazuje, jak moc vlastní a sociálně normativní 

pohnutky splývají: neproblematicky, samozřejmě, obětavě. To je zajímavý poznatek, ale o čem 

vlastně vypovídá? 

V dobře vedeném kvalitativním výzkumu by bylo třeba hledat protipřípady, kde tyto závěry nesedí, 

kde se objevují diskrepance. Nechci říct, že tři příběhy jsou málo. Nebyly by málo, kdyby byly 

analyzovány tak, aby nejen ukazovaly podobnosti v biografických fázích identit, ale také rozdíly ve 

vztahu k výzkumné otázce. Kdyby autorka své závěry nejen prezentovala, ale také rozporovala a 

kontextualizovala. 

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Prezentace čtyř identitních fází je velice jasně vyvozena z biografií a zajímavě poukazuje na 

oddělení identit ne / plodné ženy a ženy matky. Toto oddělení a různé nesouběhy těchto identit bych 

považovala za jeden z hlavních přínosů práce. Rovněž vstup instituce „léčby neplodnosti“ do 

biografií je přesvědčivě dokumentován a analytický závěr o předání zodpovědnosti za vlastní 

neplodnost lékařům je přiléhavou a důležitou interpretací. 

 

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?      

 

Nepatrné množství zapomenutých oprav nijak nesnižuje velmi dobrou formální úroveň práce. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Proč si autorka vlastně vybrala ženy matky pro analýzu vyprávění o neplodnosti? Jak jinak by asi 

vyzněly závěry o vlivu sociálních norem na identitu žen, kdyby mluvila s ženami nematkami?  

 

Zdá se mi, že autorka bojuje hlavně proti jiným socioložkám, které rovněž na základě biografií 

ukazují, jak jsou ženy utlačovány sociálními normami plodnosti a mateřství. Oproti nim autorka 

ukazuje, že ženy nejsou těmito normami utlačovány, ale jsou jim vlastní. V čem je vlastně rozdíl?  
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Celkové hodnocení práce: 

 

Nehledě na mé pochybnosti je třeba práci Evy Ulrichové považovat za zdařilou a poctivě 

zpracovanou. V závislosti na obhajobě tedy navrhuji hodnocení v rozmezí B-D. 

 

 

 

Datum:         Podpis: 

16. 9. 2020                                                                                                Barbora Spalová 
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