
Politický diskurz neplodnosti v České republice v letech 1970 – 2012 
 

Hana Kostelecká, diplomová práce 

Práce Hany Kostelecké představuje důkladný vhled do historie i současnosti reprodukční medicíny a 

technik umělé reprodukce, a ukazuje, jak se technický rozvoj v této oblasti postupem času zrcadlil 

v právním, politickém a společenském prostoru. Sociologie reprodukční medicíny a sociální studia 

vědy a technologií jsou obory, které jsou relativně mladé, ale zato velmi dynamicky se rozvíjející, a to 

i v českém kontextu. Práce Hany Kostelecké je dle mého zdařilým úvodem do této konkrétní 

problematiky. 

Práce je členěna na tři základní části. V první z nich, věnované metodologii, autorka vysvětluje 

principy rámcové analýzy, což je přístup, který využívá pro svou empirickou práci. Stručně popisuje 

výběr textů pro analýzu a postup analýzy. Ve druhé, teoretické části se zabývá celou řadou témat 

souvisejících s jejím předmětem zkoumání. Nejprve zasazuje svou práci do rámce konceptu 

občanství, konkrétně biologického, biosociálního či tělesného občanství. Lidé jako občané mají 

připsaná určitá práva a povinnosti, přičemž tato dimenze občanství se týká práv a povinností 

souvisících s tělem a tělesností, zdravím a nemocí a medicínou.  Tento koncept poté propojuje 

s Foucaultovou teorií biomoci a governmentality, která dobře umožňuje uchopit vztah mezi jedincem 

a společností (respektive státem) a snahu státu zasahovat do tělesných a biologických práv jedinců. 

Autorka ukazuje, že regulace ženské reprodukce a zacházení s neplodností je možné interpretovat 

jako praktické projevy biomoci. Na příkladu neplodnosti a její medikalizace popisuje pronikání 

expertního vědění do oblastí dříve spojených s lidskou přirozeností. To má výrazné mocenské 

konsekvence a také se jedná o jev silně genderovaný: neplodnost je spojena se ženou a jejím tělem, 

ať už jsou příčiny neplodnosti jakékoliv, lékařské intervence jsou směrovány na ženské tělo a 

v diskurzu je problém neplodnosti konstruován primárně jako problém ženský (což je spojeno s tím, 

že mateřství je stále tou nejvýznamnější součástí a charakteristikou femininity). Autorka dále uvádí 

přehled dostupných reprodukčních technologií a postupů a způsobů jejich využívání. Závěrem se 

teoreticky vrací k námětu své empirické práce, a sice k diskurzu a jeho rámování a možnostem jeho 

zkoumání. Takovéto vymezení je nutné pro další směřování práce. 

Třetí část je věnována samostatné empirické práci autorky, a sice analýze diskurzu neplodnosti a 

reprodukčních technologií. Nejprve ale navazuje částí, která by spíše mohla ještě patřit do teorie, ve 

které vysvětluje pojmy gender a femininita a jejich propojení s neplodností. Zároveň dává přehled 

prací českých autorek, které se tématem neplodnosti, reprodukce a norem mateřství zabývaly. 

Ukazuje na něm, nakolik je ženství stále dominantně definováno mateřstvím a jak neplodnost vede 

k sociální exkluzi a stigmatizaci žen, kterých se týká (či spíše je jim v určitém období života připsána a 

zároveň je jimi akceptována jako součást identity). Následně autorka uvádí dostupná kvantitativní 

data týkající se reprodukce, plodnosti a neplodnosti v ČR, a to v historické perspektivě a se zasazením 

do kontextu vývoje rodinné politiky a celkové ekonomické a sociální situace země. Tato část dobře 

dokládá autorčinu schopnost pracovat se současnými a dobovými statistickými údaji. Teprve na 

straně 65 začíná analýza postavená na jejím vlastním sběru dat. Autorka analyzuje texty politiků a 

expertů týkající se umělého oplodnění, přičemž porovnává období konce sedmdesátých a 

osmdesátých let, kdy se v ČR začaly reprodukční technologie rozvíjet v podmínkách komunistického 

režimu, a období po roce 1989, kdy začaly být v politické aréně vyjednávány podmínky užívání a 



regulace těchto technologií. Zaměřuje se přitom na pravidla a omezení přístupu k technikám 

asistované reprodukce, zejména na určení věkových hranic a jejich argumentace.  Zajímavá je pak 

zejména analýza politického diskurzu ohledně stanovení maximálního věku, kdy má být ženě 

umožněno umělé oplodnění. Zde autorka odhaluje hlavní rámce používané v parlamentních debatách 

a identifikuje aktéry, kteří je používají (přičemž poukazuje na jejich možné skryté zájmy a s nimi 

spojený politický lobbying). Zatímco podle rámce „svobodné volby“ a rámce „možnosti vědy“ by ženy 

měly mít možnost uspokojit touhu po mateřství v jakémkoli věku, podle rámce „matky babičky“ by 

měla být jasně stanovena hranice, kdy ženy již nemohou být matkami, a rámec „medicíny suplující 

přirozenost“ klade určité hranice, které mají být analogické hranicím přirozeným. Na tomto rámci se 

jasně ukazuje, jak dochází ke stírání dichotomie přírody a kultury: experti určují, co je a co není 

přirozené, a přirozenost je sociálně konstruována v diskurzu. Sociální studia asistované reprodukce 

tak otevírají nové otázky týkající se vztahu biologie a společnosti, přírody a kultury, biologicky daného 

a sociálně konstruovaného.  Charakteristiku tohoto diskurzivního rámce pokládám za hlavní přínos 

této diplomové práce. 

Práce je dle mého názoru velmi zdařilá. Systematicky předkládá zvolené téma v jeho souvislostech. 

V teoretické části využívá nové a aktuální teoretické koncepty a správně je aplikuje na studovaný 

problém. V empirické části se zaměřuje na výseč problému, kterou je schopná dobře obsáhnout, a 

výsledky její analýzy jsou podložené a dobře zpracované. Závěr propojuje teoretické koncepty, 

empirickou historicky orientovanou analýzu plodnosti a porodnosti, i výsledky vlastního výzkumu. 

Spolupráce s autorkou pro mě z pozice vedoucí práce byla potěšením, nejen proto, že práci věnovala 

dostatek času a mé připomínky brala velice vážně a všechny části práce se mnou podrobně 

konzultovala, ale také proto, že se její práce velmi „dobře četla“. Určité nedostatky spatřuji v mírné 

rozdrobenosti tématu – ne všechny části na sebe plynule navazují a dalo by se diskutovat o jejich 

umístění v celku práce, např. metodologie by mohla přímo předcházet empirické části; ne všechny 

části práce se přímo vztahují k centrálnímu tématu či není úplně nutné, aby v práci byly (např. 

podrobné charakteristiky postupů léčby neplodnosti). Přes tyto drobné nedostatky hodnotím práci na 

výbornou. 
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