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pohledtl tří genenmcí" autorky Mgr. Romany Markové volejníčkové

Práce se zabývá komparací vnímání a prožívání mateřství matkami ze tří vymezených historických
generací ve 20. stoletÍ. Srovnává mateřskou praxi a konstrukty dobrého mateřství u žen, které
realizovaly první roky až desetiletí svého mateřstvív 50. a 60. letech, další skupinou jsou matky, které
porodily a vychovávaly děti v70. a 80. letech a poslední skupina je vymezena velmi.nepřesně a

zavádějícím zpŮsobem, jako,,třetídefinované období- 1989 - 90. léta" (s. 67 a pozn. pod čarou 3, 1_5,

24, I58). Kromě otázek výchovy dětí a norem vytahujících se k mateřství věnuje autorka velkou
pozornost rovněŽ kontextuálním souvislostem významným pro realizaci mateřství, a to především
zaměstnanosti Žen a matek, legislativě týkajícíse mateřstvía rodinné či propopulační politice. Práce je
zaloŽena na kvalitativním výzkumu sestávajícím z 33 narativních rozhovorů s matkami, dále
doplněnými sledováním popularizačních textů o mateřství zdobového ženského časopisu Vlasta a

rovněŽ dobových odborných textů pojednávajících o mateřství, mateřské péči, případně zdravotní a
kolektivnípéčio dítě. Teoretické rámovánípráce je založeno na Foucaultově konceptu biomoci.

Oceňuji, Že autorka udělala velký kus práce, co se týká studia odborné literatury i samotného výzkumu,
Zvolené téma povaŽuji za velmi zajímavé. Celkový dojem zpráce však není nejlepší, což přičítám
nedostatku Času na její zpracování, zejména vzávěrečné fázi. Práce obsahuje nesmírné množství
drobných chyb a překlepŮ, a velmi mnoho opakujících se pasážía stejných informací. Jako by autorka
předpokládala, Že čtenář bude číst pouze jednu částtextu a nikoliv celek. Možná tyto překryvyvznikly
tím,Žejednotlivé Částitextu vznikalyvčasově velmi od sebe vzdálených obdobích, kdy si autorka již
sama nepamatovala, Že stejný problém jiŽ byl v práci pojednán. Rovněž k němu mohla vést špatná
strukturace textu, kde se opakují podobná témata nejprve pojednaná na základě rozboru literatury
(odborné i popularizační) a posléze je totéž řešeno na základě výpovědí komunikačních partnerek,
ovŠem za souČasného připomínání oněch již dříve představených diskursů. Musím bohužel uvést, že

Pro mě jako Čtenářku to bylo značně frustrující. Domnívám se, že součástídísertačnípráce by nemělo
být opakovánístejných pasážív rámcijednoho textu vícekrát, byťtřeba napsaných jinýmislovy, Tato
výhrada se tolik netýká prvíčástitextu, kde autorka poměrně obsáhle uvádípoužité teoretické rámce
a metodologii (prvních 59 stran). Dále (od strany 60 však často docházík tomu, že se určité kontextuální
PoznatkY objevují vtextu opakovaně (2x-3x), a korunuje to pak závěrečná diskuse, kde je opět vše
zopakováno, ovŠem bez nějaké větší přidané hodnoty, či kritického srovnánís poznatkyjiných autorů
a dosavadních zjiŠtěnÍ, jak bych v této částiočekávala, Přitom musím uvést, že nemám na mysli ,,krátká
shrnutÍ" Či ,,krátké reflexe" na koncijednotlivých kapitol (s.79,'],1,5,1,3g,I77|.Ty jsou jistě přínosné,
byť bychom mohli diskutovat, zda by neměla být kratší. Zřejmě by rovněž pomohlo výraznějšíoddělení
kaPitol vYcházejících zobsahové analýzy textů a kapitol vycházejících z rozhovorů. Jasné stanovení
hranic mezi nimia třeba aŽ pak následná komparace, Takto se v textu velmi nezřetelně prolín ají různé
rovinY. l samotné přechody a komparování jednotlivých kategorií matek dle časových období je
Poněkud nePřehledné a vyŽaduje velkou pozornost čtenáře. Přestože jsou tyto kategorie vrámci
jednotlivých kaPitol Představovány v chronologickém pořadí, popis obsahuje komparativnívsuvky, kde
se autorka Pro ilustraci vrací k předchozím kategoriím. Samo o sobě je takové srovnáníjistě přínosem,
nicméně se v textu Často ztrácí. věřím, Že větší systematičnost v členění textu by zde byla přínosem.
Asi bY Pomohlo rozdělení některyích delších kapitol např. ,,Mateřské tělo" - těhotenství, porod, kojení
....",,,KrkaVČÍnebointenzivněpečujícímatky?..,.",,,Yýchova-odráznostiporespekt...",kapitolyjsou
dlouhé zhruba 1"5 stran, to je opravdu mnoho. (Sama jsem sido textu přičteníobdobípsala, abych se
v něm léPe orientovala.)Jinak musím uvést, že tyto kapitoly považuji za stěžení část celé práce a hlavní
přínos výzkumu, který autorka provedla.
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Z práce jsem někdy měla pocit, že si a utorka uložila na sebe příliš mnoho, jindy zas velmi má lo. Oceňuji,
Že je řešen kontext rodičovstvív podobě legislativních rámců a situace na trhu práce. Nápad srovnávat
texty o mateřstvíz populárního časopisu Vlasta a případně i dalších odborných diskursů s výpovědmi
matek je dobrý. Jen si nejsem jistá postupem, který autorka použila. Z metodologické kapitoly se spíše
zdá, že analýza textů byla až druhotná a byla provedena až po rozhovorech. Je to tak? Pokud ano, proč
tomu tak bylo? Považujito za velké mínus, určitě by bylo pro vedenírozhovorů prospěšné disponovat
touto znalostí před jejich realizací, protože by se právě na tyto oblasti mohla autorka velmi dobře
doptávat. Přestože autorka popisuje metodologii výzkumu velmi podrobně, některá fakta zdá se asi
záměrně neuvádí. Např. konstatuje, že realizovala 33 rozhovorů smatkami členěnými do 3 kategorií
podle historických období. Sice se rovněž zmiňuje, že druhá kategorie matek pro ni byla hůře dostupná,
nicméně to nedává nijak do vztahu s počtem komunikačních partnerek. Čtenář pak zcela přirozeně
předpokládá, že pro každou vymezenou kategorii z oněch tří bylo provedeno ]_]_ rozhovorů. Až
podrobným sledováním tab. č. 1(Seznam komunikačních partnerek) se dozví, že ke druhé skupině
náleŽelo pouze 6 partnerek, zatímco ke třetí16. Tato disproporce nenínikde zdůvodněna. Ze stejného
seznamu vyplývajíidalšízjištění. Například mě šokovalo, že celkem 7 komunikačních partnerek mělo
v době rozhovoru děti ve věku 13 let a mladší (4 z nich dokonce měly pouze děti, které byly sedmileté
či mladší), Přičemž rozhovory byly realizoványv letech 2015-2OI7.ro znamená, že se jednalo o děti,
které se rozhodně nenarodily a nevyrůstaly v90. letech 20. století. (Toho jsem si blíže všimla až na

stránce ]-53, kde autorka hovořío komunikačních partnerkách, roku jejich narozenía věku dítěte, ze
kterého vyplývá, že rodily zhruba v roce 2013 či 2009.) Proč toto bylo dříve v textu zastřeno? K seznamu
komunikaČních partnerek bych doporučovala, aby raději obsahoval roky narození dětí než jejich
aktuální věk v době rozhovoru (1-,5 až 66 let). Předpokládám, že byl rozdíl, zda se dítě narodilo na konci
nebo zaČátku daného období, tedy např. vroce 1990 či 1999. (Sama autorka se o tom někde vtextu
zmiňuje.)

Členění vybraných období

Předpokládala jsem, že šlo o období, kdy matky porodily a vychovávaly děti, tedy ve třetím období by
se jednalo o 90. léta 20. století. Tomu nasvědčoval i popis na s.4,,třetíobdobíje ukončeno 90, léty".
MoŽná to bylo pŮvodním záměrem, který se ale zřejmě vprůběhu práce změnil, aniž by to autorka

PovaŽovala za dŮležité v práci uvést. Sama 4 x v práci opakovaná poznámka o vymezení daných období
a skupin matek postrádá smysl pro matky ze třetí skupiny (cituji níže). Když jsem ji četla poprvé,
podruhé a potřetÍ, domnívala jsem se, že se jedná u třetího obdobío chybu. Nešlo o děti narozené
v 70. a 80. letech, ty byly zahrnuty v předchozí kategorii. Ale nemohlo jít ani o matky narozené v 70. a

80. letech, ty by nemohlyvychovávat dětiv90. letech (to by některé musely rodit např. v 10 letech).
DalŠÍ chyby jsem sivŠimla, kdyŽ autorka psala o šíření informací na internetu, který v 90. letech ještě
rozhodně nebyl v ČR obecně dostupný. Až na konci práce na s, 189 nacházíme upravenou definici
třetího obdobÍ: ,,Třetíobdobí- matky, které se narodily v 70. a 80. letech a vychovávaly své dětiv 90.
letech a dále". To je ovšem velmi podstatný posun oprotivýše uvedenému tvrzení, že třetí obdobíje
ukonČeno 90. léty. A v poznámkách pod čarou je velmi nesystematické vymezovat prvnídvě období
lety narození dětí a třetí období lety na rození matek. Považuji za naprosto nevhodné čtyřikrát opa kovat
stejnou větu v rámci jedné práce. Dokáži pochopit, že ji autorka považuje za důležitou, ale toto je
oPravdu neúcta vzhledem ke Čtenáři. Navíc když čte istejné, nebo modifikované překlepy,,ženy které
porodil a vychovávaly".

s. 4, Pozn.3: ,,Ženy, které porodily a vychovávaly své děti v 5O. a 60. letech = prvnídefinované období,
PrvnískuPina;ženy, které porodila vychovávaly své dětiv 70. a 80, letech = druhé definované období,
druhá skupina; Ženy vychovávajícídětiv 90. letech, tj. narozenév 70. a 80. letech = třetí definované
období, třetískupina." - tato poznámka se v práci objevuje 4x.
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s, 8, pozn. Č. 15 ,,Ženy, které porod il a vychováva ly své děti v 50. a 60. letech = prvn í definova né obdo bí,
prvnískupina;Ženy, které porodil a vychovávaly své dětiv 70. a 80. letech = druhé definované období,
druhá skupina; Ženy vychovávající děti v 90. letech, tj. narozen é v 70. a 80. letech = třetí definované
období, třetí skupina."

s.42, pozn. Č.24 ,,Ženy, které porodil a vychovávaly své děti v 50. a 60. letech = první definované
obdobÍ, prvnískupina; ženy,l<teré porodil a vychovávaly své děti v 70. a 80. letech = druhé definované
obdobÍ, druhá skupina; ženy vychovávající děti v 90. letech, tj. narozené v 70. a 80. letech = třetí
definova né období, třetí skupina."

s.179, pozn. Č. 1_58: ,,Ženy, které porodil a vychovávaly své dětiv 50. a 60. letech = prvnídefinované
období, prvnískupina;ženy, které porodily a vychovávaly své dětiv 70. a 80. letech = druhé definované
období, druhá skupina; ženy vychovávající děti v 90. letech, tj. narozené v 70. a 80. letech = třetí
definované období, třetí skupina."

Podobné a mnohé dalšíchyby pak snižují hodnotu celého textu. V mnoha větách je užit špatný pád,
např. s. 5,,definovat,,správnou" péče o děti", s.21-,,Přiznat nenarozenému dítěte práva a statL_ls", s.

35,,kapitole vycházejících z narativních rozhovorů", s. 56,,periodikem určené pro ženské publikum".

Jinde chybíslovo či část věty: např. s. 6,,... ale také institucemi s regulativním charakterem (politika,
legislativa), s. 9,,upozorňuje také genderovou dimenzi expertního", s. 9. ,,které jsou však prezentovány
pravda zaloŽená na výzkumu a práci s populací mladistvých matek vědění", s. 10,,Dle Smith (2003)
mezi nejsilnějŠÍnormy právě ty, které se dotýkajía formují, jak mohou ženy nakládat se svým tělem a
rozhodovat o něm.", s. 41 ,,Hays (1996 ) v definici konceptu intenzivního mateřství uvádí, že ženy
nevnímají své partnery a manŽele jako kompetentní pečovatele a jako ty, co dítěti to, co skutečně
Potřebuje, na rozdíl od nich samých.", s.73 ,,již během 60. let jsou přijímány zákony ochraňující
reProdukČnípotenciál Žen,cožjejich pozici na trhu práce (viz Havelková 2OI7).",s.121,,,obraz krkavčí
a sobecké ženy".

Nebo jiné překlepy, Špatné formulace či chyby: s, 30,,Normy definující ,,dobré" mateřstvíjsou v tak
této práci uchopeny"; s.38,,teprve s partnerem plánujíči manželem těhotenstvíplánují"; s.39 pozn.
Č.23 ,,...u Žen jejichž dětíse narodily v letech t975- 1,979, narůstá procento žen, které zůstávajídoma
37 měsícŮ a déle (1,3%) u matek s dětmi narozenýmiv letech 1980 -1989 je to již 1,1%o,"; s.40,,jsem a

vliv na socioekonomického statusu žen"; s.55,,zdali se ženyve na stránkách Vlasty"; s.57 ,,v prvním
kokru"; s. 66 Kuřera; s.70 ,,ženy měly směřovat do průmyslového odvětví, protože tak uvolnímuže zde
Pracující Pro práci v prŮmyslu"; s.75 ,,49 %o zaměstnaných muž"; s.91- ,,ženy by měla zastav obě role";
s.92 ,,v roce 1973 Činil přídavek na 1- dítě 90 Kčs, na 2 děti 430 Kčs a na 3 děti 88O Kčs; v roce 1973 činil
přídavek na 1 dítě ].40 Kčs, na 2 děti 530 Kčs a na 3 děti ].O3O Kčs''.

Dále naPř. pozn. 16 je totožná s pozn. 1,., pozn. 175 již byla uvedena v textu na s. ]_56 v naprosto
stejném znění.

SPÍŠ jako návrh bych ráda uvedla, že osobně považuji za mnohem jednodušší a přímější hovořit o
,,mateřstvÍ" neŽ o,,mateřském projektu". Chápu důvody, které autorku k jejímu rozhodnutívedly a je
dobře, Že je na s. 24 popsala. (Bylo by lepší učinít to již dříve, když tento termín užívá na prvních 10
stranách textu poměrně hojně a nejedná se o termín v češtině v tomto kontextu běžně užívaný.)
Osobně se domnívám,Že uŽÍvání stanich termínů je v tomto případě určitě možné a vlastně i žádoucí.
Tak, jak se měnívýznam a náplň slova mateřství isamotný koncept a náplň,,dobrého mateřství'' se
Přece mŮŽe měnit i vnímání obsa hu termínu mateřstvív odborném disku rsu. Jako mnohem lepší volbu
PovaŽuji termín,,mateřská praxe" nebo,,dělánímateřství" než referovánío,,mateřském projektu''. Asi
i Proto, Že slovo projekt je v Češtině běžně užíváno v pracovnísféře a mávždyjasný začátek a zejména
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konec, zpravidla netrvá déle než pár let. To u mateřstvínení, respektive končíaž smrtíaktérů, běžně
tedy trvá víc než půl století. Nedomnívám se, že by termín mateřský projekt vyzdvihoval vědeckost celé
práce, pokud jej autorka chce užívat, doporučovala bych to nikoliv včásti představující emickou
perspektivu matek vdaných obdobích, ale třeba až vdiskusi pro zdůraznění vlastního zvoleného
přístupu autorky.

s.27 -,,Jedna část mé analýzy je tedy zaměřená na příběhy a realizaci mateřských projektů v jedné
generaci, druhá Část analýzy se dívá také na mezigenerační proměny, a 7dali, pokud se změní ony
podmínky, změníse i realita a realizace mateřských projektů."-zde by měly být připomenuty i normy,
o ty šlo v práci především.

Diagram 1_ je uveden v práci dvakrát, na s, 3]- a opět na s. ]_84| Znázorňuje možné vztahy mezi
normativními rámci, normami a rétorikami. Nepovažujijej za natolik objevný, aby musel být uveden
dvakrát, Přiznám se, že jsem moc nepochopila tu čtvrtou šipku, která nenírovná, ale klikatíse. Podle
popisu má asi znamenat,,selekci"? Ta se dle mého soudu děje bud'přijetím, či odmítnutím. Má to snad
znamenat přijetí normy v nějaké modifikované, ,,ohnuté" či upravené podobě? Nebo pozvolné přijetí?
Bylo by vhodné věnovat tomuto místu v diagramu víc pozornosti, čtenáři nemusí být jasné, co má ona
zahnutá úsečka značit.

Metodologie

a) Jen se táži, zda byla výhodná strategie vynechat při selektivním kódování kódy, v nichž komunikační
partnerky vyprávěly o kamarádkách a dalších ženách? Jaký byl důvod? V mých kvalitativních
výzkumech o rodiČovství byly právě tyto poznámky často cenné, protože obsahovaly hodnotícísoudy,
tedyvelmidobře z nich bylo moŽné odvodit hodnotya normy, se kterýmise participantiztotožňovali
a se kterými naopak ne.

b)Tuto větu považujiza chybnou:,,Všechny realizované rozhovory byly anonymní." Jsem přesvědčena
o tom, Že jste alespoň částečně znala identitu komunikačních partnerek a ony znaly vaši. Tedy samotná
rea lizace rozhovorŮ rozhodně nebyla anonym ní. Anonym izace pa k následova la při uchová nídat a jejich
preze nta ci.

c) Nechápu, k Čemu byla použita kvantitativníobsahová analýzy textů (Hsien, Shannon, 2005)a jak byla
provedena. Byl pouŽívaný nějaký software? Jak si autorka poradila s různými verzemi slova daných
různou koncovkou?

d) Sekundární analýza dobových výzkumů a odborných textů - zde jsem zcela nepochopila výběr
daných textŮ, jednak se jednalo o odborné texty citované ve Vlastě, dále zřejmě dalšíodborné texty,
vČetně souČasných. Domnívám se, že toto spojení není příliš vhodné. Zmého hlediska by měly být
dobové výzkumy a odborné texty považovány za,,data" či ,,prameny" které budou analyzovány a

kriticky s nimi bude nakládáno. Naprotitomu současné odborné texty o daném historickém obdobíby
jiŽ měly touto kritickou fází projít, neměly by být proto stavěny oním dobovým textům na roveň.
Vanalýze by tyto dvě roviny i zdroje dat měly být jasně odděleny. To neznamená, že je nezbytné
Přijímat souČasné odborné texty nekriticky, lze se vůči nim samozřejmě vymezit. To je vlastně dalším
bodem, na který bych ráda poukázala. Možná až moc velkou úctu k současným autorkám a autorům a
malou ambici se vŮČi jejich zjištěním vymezit a přijímat je kriticky. Ta je patrná právě v popisu
sekundární analýzy souČasných textŮ (s. 58 - 59). Nerozumím tomu, proč by měla autorka zkoumat již
vyzkoumané, přejímat zjiŠtěníjiných autorů a prohlubovat jimi svoji vlastní analýzu dat. Ano, je určitě
dobré sledovat, co napsalijiníautořio stejném či podobném fenoménu/problému. ovšem cíldisertační
Práce má být vyŠŠÍ. Vy přinesete nová zjištění, nikoliv jen dáte dohromady ta, která již byla zjištěna a

4



publikována. Dále drobnost, ale ony ty drobnosti a nesrovnalosti vtextu opravdu matou. Myslím, Že

poslednívěta prvního odstavce na s. 58 se týká té následující kapitoly, měla by tedy být tam.

e) působínekonzistentně, když jsou v souvislostise třetím obdobím (90. léta) uváděna data a Údaje ze

současnosti. Např. že je mezi absolventy VŠ více žen než mužů (s. 74). Nebo rozdíl v odměňování Žen a

mužů (s. 75). Spíš by bylo zajímavé uvést, jak to bylo v těch 90. letech. Podobně s. 79 Údaj z roku 2015

o míře zaměstnanosti žen v Evropské unii, to je anachronismus, v 90. letech jeŠtě nebyla ČR v rU.

Vlastně se jedná o historické pojednání, proto tyto zmínky o souČasnosti ruŠÍ, kdyŽ nejsou nijak

speciálně uvedeny (např. s. 25). ovšem já při čtenívycházela z řečeného, tedy Že konČÍme obdobím 90.

let 20. století, Autorka toho zřejmě někdy v průběhu práce změnila. Měla by se rozhodnout, o jakém

období chce vlastně pojednávat a jasně to uvést v první části práce.

Drobné rady

a) Není nezbytné definovat třetí období rokem 1989, změny by|y postupné, domnívám se, Že V roce

1989 se na vnímánímateřstvínic moc nezměnilo, zcela postačuje rámovánÍ90. létY.

b) Je velmi nestandardní označovat slovem ,,Západ" evropské země mimo SSSR, a termínem,,Východ"

země bývalého SSSR (s. 69).

c) s,70- podle autorky byla mužům připisována primárně,,role pracující",ženám,,pracujícÍ, budující

a pečující". Tak, jak je popsána náplň těchto termínů nerozumím tomu, proČ muŽi nebyla rovněŽ

připisována role budujícího (socialistickou společnost)?

d)s.76,,Ten,kdovydělávávíce,zpravidlavdomácnostitakérozhoduje(Křížková eta|.2017; KříŽková,

Marková Volejníčková, Vohlídalová 2018)." Chci upozornit na zjištění Možného (Moderní rodina,

1990), který tvrdí, žežena v domácnosti, ale ive vztahu mimo ni, rozhodovala mnoho, např. vybírala

školu a povolání dětí.

e),,... vybrat si, jakým tempem budu čerpat rodičovskou"-to nebylo v 90. letech v ČR prakticky moŽné.

Až od 2OO8 se zavedla tzv. vícerychlostní rodičovská dovolená s omezenýmivolbami.

f) Práce v názvu slibuje, že se čtenář dozvíněco o mateřstvía feminitě. O feminitě se nedozvídá téměř

nic, tedy bych doporučovala toto slovo škrtnout. Práce začíná obšírným pojednáním o postaveníŽen

ve společnosti. Pro mě bylo trochu zklamáním, že o mateřstvíjsem se až do s.86 nedozvěděla vlastně

nic. Do té doby se v práci řešily pouze různé obecnější teoretické koncepty, metodologie, trh práce a

postavení žen a mužů, funkce rodiny a legislativa rodinného práva. Osobně bych ocenila, kdyby se

autorka k mateřstvídostala dříve.Za úvahu by stála změna názvu.

g) Nepovažuji za příliš vhodné členění literatury na ,,Literaturu", ,,Textový korpus k sekundární analýze

dobových sociálněvědních výzkumů a studií(rok vydání 1948-1989)" a,,Textový korpus k sekundární

analýze současných sociálněvědních studí (rok vydání 1989 a dál)". Zejména s tou třetí kategorií mám

problém. Jak bylo stanoveno, co tam patří a co je ,,Literatura"? Osobně jsem zpravidla hledala nejprve

v ,,Literatuře", kdyžjsem nenašla, tak jinde. Čtenář vlastně musí hledat 3x. Vůbec jsem nenašla např.

text Dudová 2020. Asi by bylo lepší mít jeden seznam, ve kterém budou nějak jasně vyznaČeny texty

využité v provedené sekundárníanalýze prezentované v příslušných kapitolách.

h) Autorka sí protiřečí, když uvádí, že ženy hovořily o tom, že personál ohrozil jejich děti na životě.

Zároveň uvádí, že se neozvaly, lékařům důvěřovaly a neměly pocit vlastního selhání(s. 135). Toto by

jistě stálo za podrobnější vysvětlení.

ch) S. 15O - interpretace Karininých výpovědí o hračkách. Domnívám se, že pramení ze srovnání

s pozdějšísituací, možná to řešíjako babička.
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i) pod ,,osobními charakteristikami matek" si představujivíc ijejich osobnostní rysy, ty v analýze nebYlY

brány v potaz, to už je téma spíš psychologické. Hovořila bych proto raději o ,,podmínkách" nebo o

,,sociá lním kontextu".

j) Kapitolu,,Metodologické výzvy" doporučuji zařadit do sekce o metodologii, nikoliv do diskuse a

závěrů.

k) S. 181 ,,pro srovnatelnost výpovědí matek ze všech skupin nebylo dŮleŽité Pouze to, kolik detailŮ si

komunikační partnerky vybaví, ale spíše odhalit možný vliv rétorik třetískupiny na popis mateřského

projektu skupiny první a druhé (např. díky tomu, že byly přítomny rodičovství svých dětí nebo svých

vnoučat). _ Ano, s tím naprosto souhlasím. Osobně bych se na to raději zeptala v rozhovoru přímo jich,

např. jak vnímajíty rozdíly ve výchově. Např. ,,Jal<é rozdíly vidíte v tom, jak vaŠe děti vychovávají svoje

děti a tím, jak jsme vy vychovávala je/vaše děti?"

l) Asi by bylo vhodné zvážitv interpretacích ivýznam prostředÍ, kde Ženy v době porodu přijímaly více

jim určenou roli v nemocničním prostředí(kontroly, porod), nicméně v domácím prostředí potom bYlo

jejich chovánívíce autonomní(péče a výchova). V jistém smyslu je to pochopitelné, aktéřimusípřijímat

pravidla prostředí, ve kterém se vyskytují.

m) Domnívám se, že na základě provedeného výzkumu a výzkumného souboru nelze uvést, Že

socioekonomický status žen byl pro formováníjejich zkušenosti s mateřstvím významný aŽ ve druhém

období. Významné rozdíly byly patrně přítomné iv období 50. - 60. let. V 50. letech se jeŠtě vyskytovaly

domácnosti, které měly služky. Toto zjištění tedy mŮže souviset spíŠ somezeným výzkumným

souborem zahrnujícím matky podobných charakteristik, který mohl vzniknout rekrutací participantŮ

v jednom sociálním zařízení. Toto si netroufám tvrdit, ale není to vyloučené.

n) Za velmi zajímavé téma bych považovala i téma interrupcí, kterému se autorka věnuje pouze

v souvislosti s poznatky z literatury, nikoliv v souvislosti s mateřskou praxÍ. Domnívám se, Že bY

zkušenosti s interrupcí, plánováním rodiČovstvÍ, potíŽemi s poČetím Či zkuŠenosti se

spontánními potraty mohly ovlivnit mateřskou praxi i vnímání mateřství. Podobě zřejmě i celkový

počet dětí. Ale chápu, že na základě rnalého výzkumného souboru nelze v těchto ohledech zobecňovat,

To jsou spíš zajímavá témata pro budoucnost.

Domnívám se, že role paměti byla pro daný výzkum velmi podstatná a musíbýt brána v potaz, jak to

autorka občas i reflektuje. Je zcela zřejmé, že vyprávění o péči o dítě budou jiná, kdyŽ se ona péČe

odehrávala před 50 lety nebo před 10 lety. Nelze tedy moc používat jako argument, Že vyprávěnío péČi

o děti byla nejobsáhlejší ve třetí skupině proto, aby bylo dokázáno, že tato skupina věnovala péČi

nejvíce času a úsilí. Byťto tak pravděpodobně skutečně bylo. Koncept intenzivního mateřstvípovaŽuji

za velmi nosný a vhodný k využití. Méně už jsem si jistá, zda lze na základě provedeného výzkumu

konstatovat, že,,mateřstvíve třetím obdobíbylo nejvíce normativním" (s. 178). RovněŽ si nemyslím,

že by provedený výzkum jasně dokládal proměňující se způsoby uplatňování biomoci v jednotlivých

obdobích (s. 199). Lze souhlasit, že regulačnía legislativnízměny byly nejrasantnějŠÍv50. letech 20.

století, ale to ještě neznamená, že by v 70. a 80. letech tyto mechanismy ztrácely na síle. Naopak

propopulačnípolitika v 70. letech byla velmidůležitá, včetně politiky bydlení, na což autorka sama dříve

vtextu poukazuje. lve třetím obdobíje stále základnílegislativnírámec klíčový, strukturuje a vytváří

normy, např. již uváděná rodičovská do tří let věku dítěte nebo absence kolektivních zařízení pro

nejmenšíděti. Věřím, že vnější podmínky velmi přispívaly ke zvnitřnění rolía seberegulaci v podobě

mateřské péče jako toho nejlepšího.
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poznámky v textu typu (super) s. 153 či 155 nebo (moc dlouhá věta, dělím) na s. 159 svědčía tom, že

si autorka svoji práci anijednou pořádně nepřečetla. Je to velká škoda, protože tak mohla odstranit

velké množství chyb, které práce obsahuje. Rozhodně by textu prospělo, kdyby se při revizi rovněž

zaměřila na odstraněníhojných a zbytečných opakování. Některé poznámky pod čarou jsou uvedeny

několikrát v naprosto stejném znění. To považuji za nepřípustné.

Je velká škoda, že autorka nedokázala voji práci dotáhnout do zdárného konce a odevzdala ji sté
podobě, kterou jsem měla možnost číst. Věřím, že přepracování textu pomůže vyzdvihnout jeho

potenciál a zúročit všechnu práci a výzkum, který autorka realizovala. V této podobě disertaČní práci

,,Konstrukce mateřství a feminity z pohledu třígenerací" nedoporučuji k obhajobě.

G q.bx
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