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 Pro svou diplomovou práci z oborou empirické sociologie si autorka vybrala problematiku 

názorů na mateřství a rodinu u žen narozených v letech 1955 – 1985 a žijících v současné době ve 

městě Rakovníku. Jako svou výzkumnou metodu zvolila kvantitativní dotazníkové šetření.  

Díky lokálnímu charakteru této studie ovšem není možné ji považovat za zobecnitelnou na celou 

českou společnost. Nicméně se domnívám, že autorka svým výzkumem přesvědčivě dokázala, že 

hlavní trendy vývoje české společnosti se dají vysledovat i zde. Bezpochyby je to především 

liberalizace společnosti a její individualizace, která se zrcadlí v postojích žen narozených v této 

době (rozdělených autorkou do čtyř generací resp. kohort). Tyto postoje se projevují v otázkách  

homosexuality, akceptace předmanželského soužití, aktivitách spojených se sexuálním životem 

apod. Z autorčina výzkumu se čtenáři jeví jako doba největšího názorového posunu mezi 

jednotlivými kohortami okolo roku 1975. To může být způsobeno dvě skutečnostmi: jednou je, že 

generace narozené po tomto datu byly socializovány až po roce 1989 a přejaly hodnoty nové doby 

(individualismus, liberalismus, emancipace žen, hedonismus, konzumerismus). Druhou možností 

ovšem je, že se jedná dosud o generace v převažující míře bezdětné a že hodnoty žen proměnil 

především vztah k vlastnímu mateřství (od méně odpovědného, na zábavu zaměřeného životního 

stylu ke stylu odpovědnému a zaměřenému na rodinu). Neměli bychom ani zapomínat, že samotný 

fakt stárnutí člověka proměňuje jeho hodnoty a jednání (nejlépe to je vidět na frekvenci sexuálního 

styku zjištěného autorkou).  

 Zajímavá je nepochybně otázka emocionalizace společnosti, na kterou autorka ve svém 

výzkumu naráží. Existují názory, že (post) moderní doba se stává emocionálnější, člověk nemá 

potřebu neustále kontrolovat své projevy jako v tvrdé modernitě a celkově poněkud dětinští. Různé 

studie nám ukazují, jak se lidé stávají emocionálnějšími i pod vlivem masové kultury. Např. filmy 

se sklonem k dramatickým scénám podporují lidi, aby podobným způsobem zkoušeli řešit své 

životní problémy. Nebo četnost polibků na filmovém plátně nutí lidi, aby se podobně chovali ve své 

vlastním vztahu. Jak se zdá tuto emocionalitu autorka ve svém výzkumu také identifikovala. 

Otevřenou zůstává otázka, zda ovšem ženy narozené dříve nebyly ve svém mládí podobně 

emocionální, jako jsou dnešní mladé ženy (např. držení za ruce, líbání apod.). Není tedy možno s 

jistotou říci, zda je možné hovořit o celkové emocionalizaci společnosti (někdy nazývané až 

infantilizací), nebo pouze o procesu stárnutí.  

 Pro další výzkum by bylo jistě zajímavé provádět i srovnání s podobnými výzkumy týkající 

se velkoměst nebo venkova. Mou pracovní hypotézou je, že bychom minimálně na nejmladší 

generaci ale možná i na straších generacích již nenalezli zásadní rozdíly v postojích k rodině a 

mateřství mezi malými a velkými městy. Všudypřítomný svět masových medií vede k vysoké 

hodnotové homogenizaci a patrně pouze v regionech nábožensky zaměřených bychom zjistili 

odlišné postoje.    

 Autorka ovšem neopomenula ani teoretickou část práce. Zde se opírá především o práce 

český sociologů a psychologů (Možný, Matějček, Rabušic) a snaží se jejich teoretické úvahy o 

rodině kombinovat s vlastní výzkumnou zprávou. Oceňuji, že autorka zvolila tento přístup, neboť 

diplomová práce díky tomu tvoří jednotný celek. V dílčích případech ovšem někdy není toto 

propojení dokonalé. 

 Závěrem bych chtěl především ocenit, že autorka dokázala zpracovat relativně náročný 

sociologický výzkum (více než 233 respondentů), kvalita dotazníku splňuje nároky na sociologicky 

relevantní nástroj, poněkud sporně může být hodnocena metoda výběru a vyplňování dotazníků 

(ačkoli zde je potřeba přihlédnout ke skutečnosti, že autorka neměla k dispozici zázemí organizace 

provádějící profesionálně sociologické výzkumy). Velice oceňuji skutečnosti, že autorka dokázala 

dokonce zpracovat data pomocí statistického programu SPSS, který bohužel není přístupný 

studentům Pedf v rámci fakultního softwaru. Autorka také dokázala data na slušné úrovni 

interpretovat, ačkoli by byly možné i interpretace jiné a hlubší (ovšem jdoucí za rámec požadovaný 



na diplomovou práci). Pouze jednu poznámku si při této příležitosti nemohu odpustit: Ačkoli si je 

autorka vědoma skutečnosti, že při počtu 50 – 60 lidí na jednu generaci můžeme pokládat za 

relevantní pouze odlišnosti v rozsahu větším než 10%, čas od času, jako by tento základní kritický 

postoj ve vztahu k datům občas ztrácela a a hledala příčiny rozdílů i tam, kde je mohla způsobit 

pouhá statistická chyba.  

 I přes tyto výhrady shledávám předkládanou diplomovou práci za doklad mimořádné píle a 

dovoluji si ji označit za velmi zdařilou. Autorka prokázala, že se orientuje v existující literatuře, má 

osvojeny základy vědecké práce a vládne dobrým stylistickým projevem. Ačkoli je její kombinací 

anglický jazyk a občanská výchova, na základě odevzdané práce bych si dokázal představit, že by 

se mohla živit také empirickou sociologií.   
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