Posudek na bakalářskou práci Dobrovolně bezdětní v České republice

Bakalářská práce se věnuje otázce dobrovolné bezdětnosti. Jedná se práci, která spojuje teoretický a
empirický přístup. Práce je velmi dobře strukturovaná. V první části se autorka věnuje základnímu
přehledu vývoje plodnosti v českém kontextu a otázce bezdětnosti v sociálněvědních teoriích, jádrem
a hlavním přínosem práce je však kvalitativní šetření účastníků diskusního fóra na lifestylovém
serveru nokidding.
Jedná se o velmi kvalitní práci, kterou lze vysoce ocenit z několika hledisek.
‐
‐

‐
‐

Autorka se dobře vypořádává s problémem definice bezdětnosti, a to především dobrovolné.
Ačkoliv se fertilitní plány vyznačují nestálostí a problém dobrovolné bezdětnosti může být
sám o sobě definičně problematický, autorka zvládla toto relativně komplikované témat
uchopit velmi jasně.
Autorka projevila velmi dobrou schopnost pracovat s literaturou, a to jak českou, tak
zahraniční a přehled literatury významně přesahuje standardy běžné pro bakalářské práce.
Výsledky výzkumu jsou prezentovány zajímavým a čtivým způsobem, nechybí snaha o
interpretaci zjištění.

K textu mám několik jen drobných připomínek:
‐
‐

‐

‐
‐

Práce by zasloužila trochu rozsáhlejší závěr.
V teoretickém úvodu se dezinterpretuje teorie racionální volby (byť se jedná o
dezinterpretaci častou, kterou od sebe různí autoři přejímají). Autorka odkazuje na práce
Garyho S. Beckera a uvádí, že teorie racionální volby je „chladná“ a uvažuje jen o
ekonomických kalkulacích o dítěti. Becker však ve svých pracích opakovaně poukazuje na to,
že ekonomický pojem užitku zahrnuje i skutečnosti , jakými jsou láska, altruismus či
společenství s jinými lidmi.
Možná trochu zjednodušeně se státy jižní Evropy zařazují mezi státy náboženské s tradiční
rodinou. To platí například o Itálii, naproti tomu Španělsko je vysoce sekularizované a patří
např. mezi jedny z prvních evropských společností umožňující sňatky homosexuálních párů.
U citátů by mohly být nejen jména, ale i věk citované osoby (čtenáři by to zjednodušilo
orientaci).
Definice singles jako lidí odmítajících partnerství je velmi neobvyklá, otázkou je, zda je
v daném kontextu tento výraz adekvátní.

Vzhledem k vysoce nadprůměrné kvalitě bakalářské práce, navrhuji ji hodnotit jako výbornou.
V Praze 3.9.2012
Dana Hamplová

