
Oponentský posudek na bakalářskou práci Evy Horáčkové 
„Dobrovolná bezdětnost z pohledů členů No Kidding Praha“ 
 
Autorka si ve své bakalářské práci stanovila za cíl „rozkrýt a specifikovat motivy vedoucí 
narátory k vědomé rezignaci na vlastní reprodukci. Dále vymezit typy reakcí okolí vztahující 
se k jejich dobrovolné bezdětnosti a objasnit důvody registrace a přínosu členství v No 
Kidding klubu.“ Tento cíl je bohužel v textu práce poněkud schovaný – objevuje se v pasáži 
na stranách 6 až 7, která by si zasloužila být označena jako „Úvod“, leč snad vinou 
formátovacích nesnází nenese jakýkoli název. Explicitní formulace výzkumného cíle 
bakalářské práce v této části nezaznívá, ale vzhledem k tomu, že doslovně totožné zacílení 
uvádí autorka také v analytické části práce na str. 32, budu jej pro účely tvorby 
oponentského posudku považovat za relevantní. 
 
Na úvod bych velmi ráda vyzdvihla originalitu tématu, které práce vnáší do českého 
prostředí. Klub No Kidding představuje v podstatě zcela neprobádané prostředí, což může 
být pro průkopnické studie vždy na jednu stranu výhodou, ale také se mohou změnit v příliš 
ambiciózní závazek. Autorka se dle mého názoru zhostila stanoveného cíle se zdravou 
sebedůvěrou, což se odráží v kvalitě formulovaných výstupů. 

 
Text vykazuje logickou stavbu a přehlednou strukturu. Autorka vymezuje teoretickou a 
analytickou část, které jsou navzájem funkčně propojeny. Z hlediska formálních náležitostí je 
práce na velmi dobré úrovni. Autorka optimálně naplnila stránkový rozsah, bravurně pracuje 
se zvolenou citační normou.  Vytkla bych snad jen občasný výskyt tzv. „prázdných“ kapitol 
(str. 16, 35 aj.), resp. kapitol tvořených pouze jedním řádkem (str. 20). Takové nemají 
v bakalářské práci opodstatnění. Gramatické chyby jsou velmi ojedinělé (např. klima namísto 
správného tvaru klimatu, str. 16). 
 
Teoretická část představuje pojmy a teorie relevantní k předmětu výzkumu. Analytická část 
je čtivá, dynamická, hustě psaná a bezpochyby srozumitelně vyložená pro čtenáře/ky napříč 
odbornostmi. V analytické části velmi chválím zařazení podkapitoly týkající se etických a 
politických otázek. V obou částech však postrádám kritičtější přístup k diskutovaným 
konceptům. O něco markantněji se tento nedostatek projevuje v prvé polovině práce. 
Zejména teoretické přístupy vysvětlující změny v reprodukčním chování, které autorka začíná 
prezentovat na str. 25, se hlásí o kritické a hodnotící dovětky ze strany autorky, přičemž 
s ohledem na tematické zaměření práce by se nabízelo kritické hodnocení genderovou 
optikou. Teorie jsou zde však pouze „vyjmenovány“. Nicméně vzhledem k tomu, že autorka 
schopnost analytického a kritického myšlení prokazuje při práci s empirickými daty, přisuzuji 
nízkou míru vlastních komentářů spíše nadbytečnému respektu k cizím teoretickým 
přístupům. Pro ověření schopností autorky nabízím při obhajobě k diskusi následující dva 
koncepty: 
 

 Na str. 28 Eva Horáčková cituje tento argument: 
Současná společnost vykazuje relativně vysokou míru genderové spravedlnosti v 
pracovní sféře (například přístup ke vzdělání či vstup na trh práce), naproti tomu v 
otázce genderové rovnosti v rodinné sféře je stále dost konzervativní (například výkon 



domácích prací či mateřská dovolená je stále převáţně doménou ţen) (McDonald in 
Hašková 2009: 51). 
Ráda bych na tomto místě položila autorce otázku, zda s jeho zněním bez dalších 
diskusí souhlasí? 

 
 Na str. 27 je tematizován koncept „mateřské lásky“ feministické badatelky E. 

Badinter.  
Dokázala by jej autorka dekonstruovat na základě alternativních feministických 
teorií? 

 
Jak jsem uvedla, druhá polovina práce nabízí zdařilou plastickou sondu do postojů členek a 
člena sdružení, které v českém prostoru zatím nebylo výrazněji tematizováno. Vytyčených 6 
kategorií, kterým se autorka rozhodla věnovat při vedení rozhovorů a jejich následné analýze 
hlavní prostor, je zvoleno adekvátně. Obšírnější diskusi by však z mého pohledu zasluhovala 
první kategorie výzkumu – samotný pojem „dobrovolná bezdětnost“. Ráda bych také autorce 
položila otázku, jaký je její názor na používání generického maskulina v případech, kdy je 
genderové složení výzkumného vzorku vychýleno významně ve prospěch žen, jako je tomu i 
v této bakalářské práci? 
 
Závěrem konstatuji, že pokud se autorka rozhodne své téma dále rozvíjet např. v 
podobě magisterské práce, pro detailnější kritické reflexe zde bude daleko více prostoru. 
Standard bakalářské práce není myslím výše zmíněnými nedostatky dotčen. Bakalářskou 
práci Evy Horáčkové i proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“.  
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