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          Pokles porodnosti, spolu s poklesem počtu plánovaných dětí a odkládání jejich narození 
do vyššího věku žen, provází nárůst bezdětnosti, ať již plánované nebo neplánované. Tato 
aktuální a ve svých důsledcích závažná společenská problematika oslovila autorku 
předkládané bakalářské práce. Ze širšího spektra souvisejících otázek si A. Vedralová 
rozumně zvolila užší téma, a to dobrovolnou bezdětnost. Opřela se přitom o práci H. Haškové 
a L. Zamykalové „Mít děti – co je to za normu? Čí je to norma?“ a rozhodla se detailněji 
zabývat otázkou, zda bezdětné ženy zpochybňují ideál jednoho správného mateřství, 
respektive zda svojí argumentací zdůvodňující rozhodnutí o dobrovolné bezdětnosti zůstávají 
v rámci diskurzu normy „jednoho správného mateřství/rodičovství“ či nikoliv. Jako 
výzkumnou strategii zvolila autorka kvalitativní výzkum, konkrétně provedla analýzu 
internetových diskusí tématicky zaměřených na dobrovolnou bezdětnost, ale i na reakce proti 
tomuto trendu. V rámci několika různě rozsáhlých internetových diskusí (s velkým počtem 
jednotlivých dílčích příspěvků) se soustředila na jedné straně na výpovědi žen, které deklarují 
jako svou záměrnou (cílenou) volbu život bez potomků a na druhé straně i na ženy, které o 
takové variantě životní strategie prozatím pouze uvažují. 
 
          Adéla Vedralová koncipovala svoji bakalářskou esej vedle úvodu a závěru do tří 
základních bloků. Nejobsažnější jsou čtyři podkapitoly tzv. teoretické části (s. 9-45), kde 
autorka charakterizovala demografický vývoj, zabývala se fenoménem bezdětnosti a normami 
souvisejícími s rodičovstvím/mateřstvím a také hodnotou dítěte. 
 
         Stěžejní část bakalářské práce ovšem představuje blok věnovaný analýze a interpretaci 
dat. Pro zodpovězení výzkumných otázek zvolila A. Vedralová obsahovou analýzu 
dokumentů, v jejím případě tedy virtuálních dat z internetových diskusí tématicky 
orientovaných na deklarovanou či uvažovanou dobrovolnou bezdětnost. Autorka nejprve 
provedla primární kvalitativní obsahovou analýzu příspěvků (s. 51-58), kdy zkonstruovala 
v tabulkovém přehledu 16 kategorií (s. 53-56) reflektovaných důvodů volby dobrovolné 
bezdětnosti. Pro ilustraci pak uvedla i další témata, kterými se skupina žen v internetové 
diskusi v souvislosti se svou volbou zabývala (reakce rodiny, partnerské problémy, zlehčování 
jejich rozhodnutí vzhledem k věku nebo negativní zkušenosti s gynekology). Po primární 
analýze pak Adéla Vedralová realizovala sekundární analýzu příspěvků dobrovolně 
bezdětných žen z hlediska diskurzu normy „jednoho správného rodičovství/mateřství“, 
respektive způsobů argumentace dobrovolně bezdětných. Zde v některých pasážích velmi 
přehledně, v jiných méně přehledně charakterizovala postupné kroky, na jejichž základě 
dospěla k jednotlivým dílčím zjištěním. V samotném závěru pak precizně a srozumitelně 
formulovala výsledky, k nimž na základě primární a sekundární obsahové analýzy 
internetových příspěvků dospěla. Konstatovala, že bezdětné ženy v analyzovaných 
příspěvcích ze čtyř obsáhlých internetových diskusí ideál jednoho správného rodičovství 
v zásadě nezpochybňují. Naopak samy sebe často označují za „divné, sobecké“ atd., čímž tyto 
normy „jednoho správného rodičovství/mateřství“ posilují. 
 
          Souhrnně předložená bakalářská esej Adély Vedralové vypovídá o autorčině 
dlouhodobém a výrazném zaujetí zvoleným tématem, s čímž souvisí i hluboký vhled do 
zkoumané problematiky založený na široké škále odborné literatury i na znalosti již 



realizovaných námětově obdobných výzkumů. Ocenit je třeba též široký výzkumný záběr, 
kdy neobvykle rozsáhlý počet analyzovaných příspěvků svědčí mimo jiné o autorčině píli a 
pracovitosti. 
 
          Formální stránka bakalářské eseje je rovněž na velmi dobré úrovni, ocenit je třeba i 
bohatý poznámkový aparát a přehledné zpracování jednotlivých grafů a tabulek, i když je 
větší část z nich převzatá. Některých drobnějších pochybení se však A. Vedralová 
nevyvarovala. Jedná se např. o citace tzv. z druhé ruky (srv. s. 45), dále u odkazu na 
bakalářskou esej D. Mixové chybí údaj o fakultě, kde byla práce obhájena a v seznamu 
literatury není  vůbec uvedeno, že se jedná o bakalářskou práci. Občas autorka neuhlídala 
překlepy (srv. s. 38) a gramatické chyby (srv. s. 77) Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že po 
celou dobu přípravy i vlastní realizace předložené práce postupovala A. Vedralová iniciativně 
a s velkou dávkou samostatnosti. 
 
          Celkově bakalářská esej Adély Vedralové zcela odpovídá požadavkům, které jsou na 
tento typ závěrečných textů kladeny a doporučuji ji jednoznačně k obhajovacímu řízení. 
Navrhuji hodnocení „výborně“. 
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