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Cíle práce nejsou, bohužel, příliš jasné. Autorka se totiž zcela zásadně odchýlila od projektu 
bakalářské práce, který deklaroval za cíl pojednat o proměnách rodičovských rolí a funkcí rodiny. 
Ovšem už projekt jako takový byl z hlediska vytyčení cílů a struktury práce značně vágní a v 
povážlivém rozporu s odborným stylem. 
 
V práci samotné se z hlediska vytyčení cílů dočítáme pouze toto: 
 
„Ve své práci se nejprve zabývám postupným snižováním ukazatele porodnosti od jeho vzniku až po 
současnost, kdy už je pomalu, ale přece, postupně akceptována i plánovaná bezdětnost jako jedna z 
možných životních strategií. V závěru se zaměřuji na fenomén bezdětnosti, na postoje společnosti k 
bezdětným a na přístup (dobrovolně i nedobrovolně) bezdětných k bezdětnosti.“ 
 
Z hlediska zde „výzkumných“ otázek musíme vyjít z otázek svého druhu řečnických: 
 
„Jak je možné, že mezi lidmi jsou až tak moc rozdílné postoje v jedné z nejzásadnějších otázek pro 
společnost? Je nepřirozené nemít dítě? A je tato otázka čistě soukromá, i v případě, kdy počet lidí v 
populaci klesá, a prognózy ukazují, že za pár desítek let, může naše populace klesnout až o pětinu a 
na jedno dítě, mohou v budoucnu připadat až 3 lidé starší 65 let [ČSÚ 2004].” 
 
V podobném duchu se ubírá celá práce. Její struktura je sice logická a srozumitelná, avšak obsah 
povrchní. Ústřednímu fenoménu bezdětnosti, ať už dobrovolné či nedobrovolné, není věnována 
kýžená pozornost. Líčení nejde do hloubky (stejně tak i rozsáhlá úvodní část o postupném snižování 
porodnosti jen opakuje všeobecně známá fakta), někdy sklouzává až do klišé (zejména rozbory 
situace před rokem 1989).  
 
Chybí vlastní přínos či alespoň kritické zhodnocení a vymezení se vůči předkládaným poznatkům. 
Rozpor mezi dobrovolně a nedobrovolně bezdětnými není dořešen, téma možné stigmatizace a 
sociální exkluze je jen naznačeno, navíc na samém konci práce. V závěru se navíc objevuje nové 
téma, potenciálně silné, ale nijak v práci řešené, natož zodpovězené: 
 
„Z globální perspektivy jde vlastně o irelevantní strach z vymírání naší společnosti a strach z toho, 
že se změní svět, tak jak ho známe.“  
 
Použitou literaturu včetně cizojazyčné lze hodnotit jako dostačující, její výběr a citování taktéž jako 
dostačující. 
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Citační normy jsou zcela dodrženy, stejně tak k poznámkovému aparátu nemám výhrady. Matoucí 
je v tomto ohledu ovšem kombinování 1. osoby jednotného čísla a 1. osoby množného čísla. 
 
Rozsah práce je dostačující. 
 
Závažné výhrady mám k úrovni jazyka – gramatické i stylistické. Větná skladba je nepřirozená, 
především se ale enormně často vyskytují v textu chyby v interpunkci (neuvěřitelné množství čárek 
v místech, kde být nemají, a neopominutelná absence čárek v místech, kde být mají). Toto zásadně 
narušuje čtivost textu i jeho srozumitelnost, protože umístění čárky ve větě často narušuje její 
význam. V textu se vyskytuje i zásadní hrubka. 
 
Proto celkově navrhuji práci hodnotit jako dobrou, a to s velkými výhradami. 
 
Navrhuji, aby autorka během obhajoby zodpověděla tyto otázky: 
 
Proč autorka zpracovala práci v tak příkrém rozporu s projektem práce? Proč se projektu nedržela? 
Proč tento projekt dodatečně nezměnila? 
 
Je si autorka vědoma nedostatků výše popsaných? Může je nějak zdůvodnit? 
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