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Bakalářská práce Adély Vedralové si klade za cíl analyzovat postoje vybrané skupiny 
žen, které přijaly bezdětnost jako svůj základní životní postoj. Otázka, kterou si autorka 
položila, není sice nová, přesto jí bylo v kontextu české společnosti dosud věnováno málo 
pozornosti. Již samo vytýčení problému, upozornění na něj v souvislosti s demografickým a 
společenským vývojem v České republice je proto přínosem. Přínosem je ovšem i analýza 
autentických stanovisek početně nikoli nevýznamné skupiny žen, které se k tomuto problému 
vyjádřily. 
 
  Problém bezdětnosti uchopila Adéla Vedralová ve dvou rovinách: v rovině rozsáhlého 
hodnotícího přehledu vědecké literatury, která se tomuto problému věnuje, a v rovině rozboru 
výpovědí zveřejňovaných ženami z vlastní vůle a vlastní iniciativy v rámci e-diskusí. 
 
 Jednoznačně s velkým přehledem a velkou znalostí literatury je koncipována kapitola, 
kterou Adéla Vedralová označila jako teoretický vstup do problematiky. V ní přijala autorka 
model vědeckého diskurzu, který vypracovali a tradičně používali (a stále používají navzdory 
prosazujícímu se anglosaskému modelu vědeckého diskurzu) badatelé v historických a  
společenských vědách v německé a české jazykové oblasti  (respektive v oblasti 
středoevropské). Na konfrontaci názorů badatelů z řad demografů, sociologů a psychologů 
Adéla Vedralová prezentuje sice v nadhledové zkratce, přesto však ve výkladové plasticitě, 
současné odborné názory na bezdětnost jako součást životního stylu. Z tohoto hlediska 
hodnotí stanoviska současných badatelů k demografickému dopadu, společenskému významu 
a ke způsobu řešení problému bezdětnosti, která se stala dobrovolnou volbou relativně 
početných skupin žen. Tuto část práce pokládám za stěžejní. V ní Adéla Vedralová prokázala 
nejen cílevědomost, píli a odvahu kriticky přistoupit k vědeckému textu, ale i schopnost tento 
text  hodnotit a interpretovat ze své výkladové pozice.  
 
 Skutečnost, že výše hodnotím teoretický vstup do problematiky, neznamená 
zpochybnění empirické části textu. Adéla Vedralová se rozhodla konkrétní rozbor postojů 
současných „českých“ žen k volbě bezdětnosti interpretovat na výpovědích, kterými ženy svá 
stanoviska vyjádřily v „anonymním“ prostředí internetových diskusí. I v této části práce, 
kterou pojala jako obsahovou analýzu e-mailových diskusí,  projevila svůj základní pracovní 
přístup, tedy důkladnost a neomezování se na malý počet případů. Právě v šíři výběru vzorku 
žen, jejichž názory se rozhodla studovat, je základní vklad jejího přístupu. Výpovědní 
hodnotu její interpretace pak násobí přesné ujasnění pojmů, s nimiž pracuje. Při čtení textu  
nedochází tak ke zkreslení a nejasnostem. Přes tyto nesporné klady možno ovšem upozornit 
na některé rezervy, které práce Adély Vedralové má. Např. svodu názorů v tab. 5 (Typologie 
kategorií reflektovaných důvodů volby dobrovolné bezdětnosti, s. 53) by prospělo, kdyby u 
každého výroku bylo uvedeno alespoň datum publikování výroku a věk pisatelky (pokud 
pramenný zdroj neumožňuje určit také její sociální zařazení a vzdělání). Tytéž požadavky 
možno vyslovit i pro další autorčiny analýzy. Přihlédnutí k těmto osobnostním profilům 
pisatelek by dovolilo Adéle Vedralové rozšířit interpretační pole a koncipovat interpretaci i 
s ohledem na stanoviska různých věkových a společenských skupin žen. 



 
 Práci Adély Vedralové hodnotím jako přínosnou. Adéla Vedralová v ní prokázala 
schopnost klást si otázky, shromáždit data k jejich zodpovězení, provést analýzu těchto dat a 
formulovat závěry. Práci hodnotím jako výbornou – především s ohledem na  kritickou práci 
s literaturou.  
 
 
 
V Praze 11. 6. 2011 
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