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          Obsáhlá diplomová práce Magdaleny Myslivcové se prostřednictvím „mikrosondy do 
názorového světa postmoderních českých žen“ zabývá tradičním a přitom stále aktuálním 
problémem mateřství.  Autorka si za základní výzkumný problém stanovila otázku, zda 
„zůstává mateřství pro ženu na prahu 21. století tradiční hodnotou a jak vysoce je ceněno 
v žebříčku ženských hodnotových orientací?“ Jako konkrétní cíl si vytýčila „provést na 
základě výpovědí respondentek zvoleného vzorku analýzu jejich vztahu k vlastnímu mateřství 
i k mateřství jako společenskému fenoménu a získané výsledky konfrontovat s údaji o 
demografickém chování obyvatelstva a se závěry učiněnými současnou českou sociologickou 
literaturou“. K řešení vytčených úkolů si po metodologické stránce zvolila antropologický 
výzkum, zejména pak techniku řízeného a polořízeného rozhovoru a také pozorování. 
Výzkumným vzorkem se stal soubor deseti respondentek – žen navštěvujících mateřské 
centrum X v Písku. Jednalo se v době výzkumu o skupinu těhotných žen či žen bezprostředně 
po porodu při pobytu na novorozeneckém oddělení písecké nemocnice.

          Při rozhovorech s jednotlivými respondentkami se autorka řídila podle základní osnovy 
předem stanovených otázek, které se skládaly ze tří problémových okruhů. Za prvé 
subjektivní prožívání vlastního mateřství, za druhé reflexe informátorek k významu mateřství 
pro českou společnost, reflexe k postojům k otázkám mateřství ze strany komunální politiky, 
zaměstnaneckých organizací a většinové společnosti a za třetí dotazy na zvyky, rituály a 
pověry spojené s těhotenstvím, porodem a mateřstvím.

          Vedle úvodu a závěrečných pasáží koncipovala Magdalena Myslivcová svoji 
diplomovou práci do dvou  bloků. V prvním z nich (kapitola druhá „Česká společnost a 
mateřství“ – s. 16-25) se zabývala mateřstvím ze zorného úhlu současné legislativy i z úhlu 
sociodemografického za poslední dvě desetiletí a také  z pohledu  aktuálních sociologických 
studií. Druhý,  stěžejní a obsáhlý blok diplomové práce věnovala autorka pohledu žen – matek 
z mateřského centra X v Písku na jednotlivé dílčí otázky, které ve shora zmíněných třech 
rovinách sledovala během rozhovorů v rámci svého výzkumu (kapitola třetí „Česká 
společnost a mateřství – reflexe žen-matek z mateřského centra X v Písku“ – s.26-65). 
Jednalo se za prvé o názory na funkci státu při vytváření tzv. rodinné politiky, za druhé o 
postoje k dílčím otázkám (handicapy mateřství a rodiny ve veřejném životě, podpora 
mateřství a rodiny neziskovým sektorem, handicap žen – matek na trhu práce, postoje 
většinové společnosti k ženám – matkám , izolace žen v domácnosti versus podnikavá žena) 
v rámci reflexe žen –matek k postojům české komunální politiky, zaměstnavatelů a většinové 
společnosti. A v neposlední řadě zařadila autorka do tohoto bloku i reflexi prožívání mateřství 
podle souboru oslovených respondentek. Zde se zabývala širokou škálou otázek jako  typy 
rodin a modelů výchovy, dívčími sny o mateřství, materiálními a psychickými předpoklady 
pro založení rodiny, naplňováním snu o mateřství, fenoménem „sdíleného mateřství“, 
pověrami a mýty spojenými s těhotenstvím a mateřstvím, přípravami na narození dítěte, rolí 
ženy, muže a prarodičů v péči o děti, ideály výchovy, nenaplněným mateřstvím a mateřstvím 



v žebříčku dalších ženských hodnot. Jenom tento výčet naznačuje, jak obsáhlý záběr 
sledovaných problémů autorka zvolila a zpracovala.

          V závěrečném, poměrně obsáhlém (kapitola čtvrtá „Závěry“ – s. 66-74) shrnutí autorka 
diplomové práce nejen přehledně nastínila závěry, k nimž dospěla na základě svého vlastního 
terénního výzkumu, ale provedla též komparaci „svých“ zjištění s výsledky 
celorepublikových sociologických výzkumů.

          Diplomovou práci Magdalena Myslivcová zakončila seznamem použitých pramenů a 
literatury (bez cizojazyčných položek) a velice obsáhlými přílohami. V příloze č. 1 
představila profily informátorek a příloha č. 2 obsahuje kompletní přepis realizovaných 
rozhovorů.

          Hodnocená diplomová práce jako celek představuje výsledek velmi dobře postaveného 
výzkumu. Šíře shromážděných dat svědčí o tom, že se autorka umí úspěšně pohybovat 
v terénu. Rovněž analýza provedených rozhovorů je velice solidní, stejně jako uvážlivě 
formulované závěry. Formální stránka práce je (až na některé drobnosti – např. vynechaná 
písmenka či slovně nevypsané číslovky na začátku věty) na dobré úrovni a svědčí o pečlivém 
přístupu při závěrečné redakci textu.

          Diplomovou práci Magdaleny Myslivcové jednoznačně doporučuji k obhajovacímu 
řízení a navrhuji hodnocení výborně.
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