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Téma bakalářské práce, které si kolegyně Mottlová, i s ohledem na vlastní aktuální 

společenskou roli, vybrala, je nejen etnologickým tématem par exelence, ale také tématem 

společensky mimořádně závažným (a to zejména vzhledem na současnou krátkozrakou 

demografickou státní politiku). 

 Kolegyně si pro zpracování tématu vytvořila solidní základ (seznámila se s některými 

vlivnými pracemi na téma rodina a její proměny /včetně významových funkcí/ v čase v tzv. 

západní společnosti, věnovala se tradiční křesťanské, moderní /zkrátka však přišla rodina 

meziválečná/  a postmoderní rodině; těhotenství a mateřství v proměnách času, včetně 

legislativního ukotvení mateřství a rodičovství v současnosti). Zcela legitimní je i vřazení 

kapitoly o některých vlivných definicích každodennosti a volného času, přičemž je zřejmé, že 

právě v tomto bodě došlo ke zdařilému provázání vlastního empirického výzkumu 

s teoretickým základem. Je samozřejmé, že řadu titulů by bylo možné ještě doplnit (zarazí, že 

pí Mottlová necituje žádný text v cizím jazyce nebo např. slavnou práci Jacka Goodyho o 

Proměnách rodiny v evropské historii), přesto je však zřejmé, že se v tématu velmi pěkně 

orientuje. 

 Vlastní rozbor (reflexe mateřství informátorkami, reflexe každodennosti a svátečnosti) 

se pak opírá o polostrukturované rozhovory s deseti matkami z Tábora a okolí, které v době 

výzkumu čerpaly mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. Autorka přinesla jejich zdařilé 

profily a je jen škoda, že si při vyhodnocování výzkumu, který shromáždil sumu zajímavého 

materiálu, nedala se zohledněním různých vzdělanostních a sociálních statusů svých 

informátorek větší práci. Za širší charakteristiku by stálo i prostředí výzkumu  maloměsto 

Tábor. Kolegyně sice zdařile popsala specializované instituce pro rodiče a děti; matky se však 

pohybují nepochybně i ve veřejném prostoru: chodí s dětmi do parků, na hřiště, do blízké 

přírody, ale možná i v obchodech, cukrárnách i kulturních zařízeních  v divadle pro děti. 

Jaká je tedy nabídka Tábora v tomto ohledu a jak ji hodnotí informátorky?  Každodennost 

táborských matek se bezesporu odvíjí i od kvalit tamějšího městského prostředí, jeho 

(ne)ohleduplnosti vůči rodičům s malými dětmi (nakonec to naznačuje i zmínka jedné 

z informátorek, které chybí ve městě nekuřácká kavárna). Vlastní volba metody byla zdařilá, 

přestože při vysvětlování volby baterie (osnovy) otázek i aplikace metody byla kolegyně 

značně nesdílná. Za poměrně nepraktické pokládám rozvedení cíle a metody až na s. 36 až 39. 

 Vyhodnocení výzkumu je však  i přes tyto připomínky  relativně zdařilé a 

poukazuje na zřejmě obecnější tendence v hodnotových orientacích současných matek žijících 



na maloměstě. Některá tvrzení jsou ovšem bez opory v odborné literatuře (např. „V českém 

prostředí je silně zažitá představa, že matka má celodenně pečovat o dítě mladší tří let“ /s. 44/; 

ještě před rokem 1989 byly děti socializovány běžně v jednom či ve dvou letech, v jeslích 

fungovala oddělení kojenců i malých batolat). Za jistý handicap lze pak pokládat i tu 

skutečnost, že některá důležitá témata nebyla ani naznačena (reflexe vztahu státu a města 

k matkám, reflexe ochrany matek s malými dětmi před nezaměstnaností, reflexe táborské 

společnosti k matkám… /; škoda, že kolegyně nezohlednila také věkovou strukturu města/). 

Za úvahu by pak stálo i rozšíření metod o metodu pozorování a konečně i metodu 

komparativní (její potenciál je naznačen v reflexi mužské partnerské role, jež se značně liší).  

 I přes určité výtky však předloženou pilnou práci oceňuji jako zajímavou, přinášející 

nové poznatky o myšlenkovém světě matek, ale i nové metodologické podněty (svátečnost 

v pohledu odborníků a v pohledu matek s malými dětmi apod.). Text navrhuji hodnotit jako 

špičkovou velmi dobrou. 

 

V Praze 24. 1. 2014                                                             doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.         

 

 

 


