
Posudek na bakalářskou práci

Evy Horáčkové

Dobrovolná bezdětnost z pohledu No Kidding Praha

O relevanci tématu není pochyb. Jedná se již o druhou práci, kterou jsem na 

toto téma vedla, tato vychází z jiných pramenů a používá jinou metodu. Musím 

již na začátku uvést, že jsem byla u založení koncepce této práce, později však 

se mnou autorka nekonzultovala, takže ani tento posudek nemůže obsahovat 

hodnocení naší spolupráce a plnění zadání.

Práci zcela chybí Úvod, v němž by byla formulována výzkumná otázka a 

představen celkový design práce. Dále by bývalo namístě vyložit, jakým

způsobem tato bakalářská práce navazuje na vynikající práci Martiny Jokešové. 

Cituje ji minimálně, ale nepochybně některé části použila. Toto prosím osvětlit

u obhajoby. Teoretická část je nepřiměřeně rozsáhlá (29 stran), obsahuje různé 

tabulky a množství statistických dat, jejichž relevance není zcela zřejmá. Mám 

za to, že je zde nepochopen smysl teoretické části v bakalářské práci, a sice 

příprava nosných konceptů pro hledání odpovědi na výzkumnou otázku. Pak je 

nutná selekce toho, co se k této výzkumné otázce co nejúžeji vztahuje a není 

třeba takto široce opisovat poznatky, které již byly dostatečně sepsány jinými. 

Vzhledem k cíli výzkumu, který se zde zaměřil na subjektivní reflexe dobrovolně 

bezdětných, bylo na místě soustředit se i v teoriích na tuto subjektivní stránku 

věci, to se však nestalo. 

Analytická část začíná popisem organizace No Kidding dle aktuálního 

internetového zdroje, dále je formulována výzkumná otázka a její podotázky. 

Uvedená struktura rozhovoru je smysluplná a koresponduje dobře s výzkumnou 

otázkou. Průběh sestavení vzorku je dobře popsán, pouze bych ho nenazvala 

účelovým. U analýzy je uvedeno, že byla provedena „na základě induktivní 

logiky“ – tuto techniku prosím u obhajoby blíže objasnit, neboť zde není žádný 

odkaz na metodologickou literaturu. Rovněž nechť je vysvětlena „rámcová 

analýza“ – nespočívá ve vytváření tabulek, jak se domnívá autorka.

Je zřejmé, že kategorie jsou totožné s otázkami v rozhovoru. Výroky v podstatě 

analyzovány nejsou. Již u první otázky – definice – je pouze konstatováno, že se 

shodují s teoriemi, avšak samy výroky obsahují řadu významných nuancí, zde 



neuchopených - přitom podstata kvalitativní analýzy je právě v postižení škály 

interpretací ze strany narátorů a narátorek. I v dalších částech se nachází 

spousta velmi zajímavého materiálu, který je však pouze popsán (a ve shrnutích 

je popis zopakován), nikoli však analyzován. Propojení s teoretickou částí je 

minimální, takže se nedozvíme ani základní informaci, zda se například škála 

nalezených motivů pro dobrovolnou bezdětnost shoduje s tezemi v odborné 

literatuře, nebo zda autorka objevila nějaký nový motiv. 

Výroky, jak jsou citovány, přímo vybízejí k tázání po hlubších teoretických 

otázkách, jako je otázka vrozenosti mateřského (a otcovského pudu), či naopak 

vliv osobní zkušenosti, posuny pojetí normality a podobně. Vysvětlím na 

příkladu tzv. mateřského pudu. U otázky vrozenosti mateřského pudu je třeba 

v prvé řadě konstatovat, že samotný tento koncept (pojem) je mocný kulturní 

konstrukt, který nutí členy kultury k typu rozhodnutí ano/ne.  Není zde vůbec 

nastolena otázka škály různé intenzity tohoto „pudu“ v populaci vůbec. Pak by i 

takzvaná „analýza“ a „interpretace“ výroků musela více sledovat způsob, jakým 

tento kulturní konstrukt vede ke zjednodušené reflexi subjektivních pocitů. Na 

tyto otázky naráží sami/y narátoři a narátorky (sama autorka používá výhradně 

generické maskulinum, přestože její vzorek tvoří převážně ženy). Je třeba je

však samostatně abstrahovat a „povýšit“ do teoretické debaty. 

Kladně naopak hodnotím vedení rozhovorů, které se dotkly pozoruhodného 

množství aspektů daného jevu (mj. i otázky případné sterilizace a dalších).  Jako 

velmi nosná se i zpětně ukázala základní struktura rozhovoru, kde nechybí ani 

otázka po předjímané budoucnosti či po funkci sdružování v No Kidding.  Závěry 

nejsou sepsány nejlépe. Vycházejí sice z části zjištění, jak byla představena, 

místy však dochází k nepřípustné generalizaci – například „motivy … nejsou 

českou společností akceptovány“. Zároveň také do Závěrů nepatří nová zjištění, 

například potvrzování či vyvracení teorií, celkově jsou dost chudé. 

Tato bakalářská práce je cenná zejména sebraným materiálem, který je 

přehledně představen. Teorie i analýzy jsou slabší, práci lze nicméně doporučit 

k obhajobě. Navrhuji hodnocení mezi velmi dobře a dobře.
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