
 Oponentský posudek na bakalářskou esej 
             
 
Hana Kostelecká, Mateřství jako hodnota na prahu 21. století, Univerzita Karlova 
v Praze, Fakulta humanitních studií, Praha 2012, 76 stran textu + přílohy (s. 77-155). 
 
 
          Obsáhlá bakalářská esej Hany Kostelecké se věnuje závažnému současnému 
společenskému a také zdravotnímu  problému, kdy ženy, které se kolem věku třiceti let 
rozhodnou založit rodinu a mít děti, mají potíže s početím potomka.  Autorka hned v úvodu 
své práce formulovala její široce pojatý cíl, a to  „analyzovat mateřství u specifické skupiny 
žen – starších prvorodiček, které žijí v české metropoli a mají problémy s početím, a proto 
procházejí procesem umělého oplodnění- v závislosti na charakteristice a hodnotových 
orientacích výchozích rodin a socioprofesním postavení těchto žen“. 
 
          Autorka koncipovala svoji bakalářskou esej do dvou základních bloků, označených 
poněkud netradičně jako I. Úvodní část (s. 5-27) a II. Empirická část (s. 28-73). Do prvního 
bloku zahrnula Hana Kostelecká vymezení cíle,  metodologickou pasáž (charakter výzkumu, 
výběr vzorku, výběr místa výzkumu, etické otázky a charakteristika postupu při analýze dat), 
ale také „Téma mateřství a neplodnosti ve vybraných titulech české odborné sociologické a 
lékařské literatury“ (I./7 -  s. 20-24) a „Mateřství a neplodnost z pohledu platné české 
legislativy“ (I./8 – s. 25-27). Velice obsáhlý  druhý blok se skládá ze čtyř kapitol a řady 
podkapitol členěných především tématicky. První z nich (II/1 – s. 28-40) je věnována 
charakteristice výchozích rodin a jejich vlivu na mateřské aspirace a hodnotové orientace 
informátorek. Druhá (II/2 – s.41-58) se soustřeďuje na volené strategie respondentek 
v jednotlivých etapách jejich cesty k realizaci mateřské role. Třetí (II/3 – s.59-66) se pak 
zabývá v širších souvislostech biologickou versus sociální rovinou mateřství, preferencí 
adoptovaných dětí, mateřstvím v žebříčku ženských hodnot a vlivem neplodnosti na pozici 
mateřství v hierarchii hodnot. Součástí tohoto druhého bloku jsou jako čtvrtá kapitola (II/4 – 
s.67-73) i autorčiny závěry, ke kterým na základě svého výzkumu dospěla. Text vlastní 
bakalářské eseje Hany Kostelecké uzavírá obsáhlý seznam použité literatury a velmi rozsáhlá 
funkční příloha. 
 
          Předkládaná bakalářská esej jako celek působí velmi pěkným dojmem, je úpravná, 
s poměrně dobře vedeným poznámkovým aparátem a má svoji vnitřní logickou strukturu. 
Široce pojatý cíl, který si autorka na počátku vytýčila, ve své práci jednoznačně naplnila. Jako 
stěžejní část bakalářské práce je třeba v tomto ohledu vyzdvihnout dvě podkapitoly v rámci 
třetí části druhého bloku („Mateřství v žebříčku dalších ženských hodnot“ a „Vliv neplodnosti 
na pozici mateřství v hierarchii hodnot“), které nejúžeji korespondují se samotným názvem 
eseje. Ocenit je třeba i promyšleně koncipovaný a přehledný závěr. Celkový rozsah textu pak 
svědčí  o autorčině pracovitosti a zároveň  i o dostatečném časovém prostoru, který musela  
výzkumu i jeho zpracování (včetně neobvykle objemné přílohy)  věnovat. V neposlední řadě 
je pak třeba zdůraznit i odvahu k volbě tak citlivého tématu a schopnost získat určitým 
způsobem „handicapované“ ženy ke spolupráci a vést s nimi poměrně velmi otevřené 
rozhovory.  
 
          K hodnocené bakalářské eseji Hany Kostelecké nemám žádné podstatné výhrady. 
Z drobnějších nedostatků lze uvést formální nejednotnost u poznámkového aparátu, kdy 
autorka někdy píše poznámku jako větu s velkým písmenem na začátku a tečkou na konci, 
jindy užívá formu malého písmena bez tečky, ale na jiných místech  zase s tečkou (např. s.13, 



17). V některých odkazech na literaturu začíná křestním jménem (s. 27), v jiných příjmením 
(s. 28), někde je příjmení celé uváděno velkými písmeny (s. 31), většinou tomu ale tak není. 
Na s. 43 se pak opakuje poznámka ze s. 42. Někde se jedná o věcné nepřesnosti – lázně, které 
se specializují na léčbu ženské neplodnosti jsou v první řadě Františkovy lázně. Tyto 
připomínky nemají vliv na  pozitivní hodnocení předkládané bakalářské práce jako celku. 
 
          Závěrem lze jednoznačně konstatovat, že bakalářská esej Hany Kostelecké zcela 
odpovídá  požadavkům, které jsou na tento typ závěrečných studentských prací kladeny 
(zejména ve svém rozsahu by mohla být obhajována jako práce magisterská) a doporučuji ji 
proto k obhajovacímu řízení. Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem navrhuji 
výsledné hodnocení “výborně“. 
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