
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci paní Hany KOSTELECKÉ Mateřství 

jako hodnota na prahu 21. století. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních 

studií, Praha 2012, 155 s. (včetně příloh). –

Bakalářská práce pí. Kostelecké je věnována aktuálnímu, zajímavému a 

z badatelského hlediska velmi citlivému problému prožitku nenaplněného mateřství u 

specifického vzorku  deseti žen, starších prvorodiček z Prahy, které procházejí některým 

z pokusů umělého oplodnění. Vzhledem ke zvolenému problému se ovšem název práce jeví 

jako příliš obecný (kolegyně měla zvolit podtitul).

Svou práci pí. Kostelecká přehledně strukturovala  vymezila si problém, objasnila 

volbu metod (za zvážení možná stálo i narativní interview a komparativní metoda, kterou sice 

kolegyně aplikovala, ale nevysvětlila), výběr vzorku a velmi pěkně předestřela i své hypotézy, 

jež vycházely z reprezentativních tezí vybrané české sociologické literatury o mateřství. Za 

účelnou lze pokládat i část věnovanou odbornému nástinu problematiky, jakkoliv ten mohl 

být i podrobnější, a otázkám mateřství  neplodnost a legislativa.

Těžištěm práce se však stala empirická část, v níž kolegyně vyšla z velmi 

profesionálně provedeného výzkumu v terénu. Vysoce správně sledovala poměr informátorek 

k mateřství v závislostech na socioekonomickém statusu, výchovných modelech a 

hodnotových orientací výchozích rodin (za zvážení by stály ovšem i výchozí rodiny partnera), 

na reakcích výchozí, partnerovy rodiny, přátelského kruhu, zaměstnaneckého okolí 

(překvapivě již ne v závislosti na reakcích sourozenců), lékařské péče i péče poskytované 

neplodným párům a rodičům státem. Za zdařilou pokládám i část orientovanou na jednotlivé 

fáze zjišťování neplodnosti, vyrovnávání se s ní a zvažování sociálního mateřstvím, 

respektive adopce. Závěry, k nimž kolegyně dospěla, jsou, i když jde pochopitelně pouze o 

vysoce speciální mikrosondu, uvážlivé a přesvědčivě dokládají, že touha po mateřství není 

závislá ani na rodině, z níž ženy vyšly, ani na jejich dosaženém vzdělání a socioprofesní 

pozici.

Přestože práci, až na několik nešikovných formulací a chyb v interpunkci, považuji za 

velmi zdařilou, dovolím si kolegyni upozornit i na určité rezervy. 1. Stálo by za úvahu, zda 

neoslovit alespoň partnery žen toužících po dítěti; jejich pohled by mohl osvětlit ženské 

očekávání z dalších zorných úhlů. 2. Zajímavá by byla i komparace touhy českých žen a žen z 

dalších postsocialistických společností, žen, jimž se otevřely obdobné podmínky 

seberealizace. 3. Při charakterizování informátorek mohla pí. Kostelecká ještě důsledněji 

propojit kritéria charakteristik. 4. Za úvahu by stálo i zvážení volních vlastností zkoumaných 

žen, vše nemusí být pouze výsledkem společensko-politických podmínek. 5. 

Socioekonomický status není určován pouze materiálními hodnotami jako chata nebo 

automobil; roli vzdělání při vytváření lokálních elit bych v žádném případě nepodceňovala ani 

v éře socialismu. 6. Zajímavé by bylo zjistit názor těchto žen na nechtěné mateřství, potrat; i 

to je indikátor při zjišťování poměru k mateřství. 7. Při citování doporučuji uvádět i 

nakladatelství děl, poznámky jsou věty a měly by být ukončeny tečkou. Internetové stránky 

by měly být citovány s datem navštívení.



Uvedená doporučení ovšem nemají zastřít tu skutečnost, že kolegyně odevzdala kvalitní práci, 

kterou lze na bakalářském stupni zcela jistě hodnotit jako výbornou.

V Praze 10. 6. 2012                                                              doc. PhDr. Blanka Soukupová, 

CSc.




