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Tereza Franková, Pozdní mateřství – fenomén dnešní doby. Odklad mateřské role 
pohledem aktérek. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Praha 2014, 
49 stran textu + nečíslovaná příloha v rozsahu sedmi stran. 
 
 
 
 
          Autorka předkládané bakalářské eseje zvolila velmi aktuální a zároveň i z různých úhlů 
pohledu (zdravotního, demografického, ekonomického) značně závažné téma současné české 
společnosti. Zvolila přitom pohled těch, kterých se tato problematika nejvíce týká, pohled 
potenciálních matek ve věku kolem 35 let. Jako základní cíl své bakalářské eseje si Tereza 
Franková vytýčila „zjistit jaké  důvody pro odkládání mateřství do pozdějšího věku ženy 
reflektují jako nejpodstatnější a co si osobně o trendu pozdního mateřství myslí“. Paralelně 
pak sledovala informovanost žen, které cíleně odkládají mateřství do vyššího věku, o 
zdravotních rizicích s tímto rozhodnutím spojených. 
 
          Tereza Franková svoji bakalářskou esej strukturovala do celkem devíti kapitol. Vedle 
úvodu (kapitola první – s.1-2) nejprve rozumně vymezila základní v textu používané pojmy 
(kapitola druhá – s. 3-5). Následně se v souvislosti se zvolenou tématikou zabývala ve světle 
odborných textů demografickým vývojem na území dnešní České republiky (kapitola třetí – 
s.6-9), zejména pak srovnáním období před a po roce 1989 s odkazy na teorii racionální volby 
a normativní teorii. Čtvrtou kapitolu (s. 10-19) věnovala rodině a jejím proměnám. Ve vztahu 
k tématu pozdního mateřství pak zmapovala faktory ovlivňující odklad mateřství do vyššího 
věku ženy (kapitola pátá – s.20-26) a pohled na pozdní mateřství z lékařského hlediska 
(kapitola pátá – s.27-33). 
 
          Další část bakalářské eseje pak autorka věnovala již vlastnímu výzkumu, kdy nejprve 
vytýčila cíl své práce a ve stručnosti také metodický přístup (kapitola sedmá – s. 34-35), kde 
zdůvodnila volbu kvalitativní strategie a charakterizovala svůj výzkumný vzorek. Stěžejní 
část bakalářské eseje Terezy Frankové pak představuje kapitola osmá (s. 36-44), kde 
analyzovala a interpretovala výzkumem shromážděná data. V poslední kapitole pak autorka 
přehledně v jednotlivých bodech shrnula výsledky, ke kterým na základě analýzy dospěla 
(kapitola devátá s.45-46). Nedílnou součástí bakalářské eseje je následný seznam použitých 
zdrojů a přílohy. 
 
          Bakalářská esej Terezy Frankové jako celek má logickou věcnou strukturu, kdy autorka 
postupně probrala jednotlivé problémové roviny s řešenou tématikou související. Po formální 
stránce se tato struktura rozsahově jeví jako poněkud nevyvážená, srovnáme-li část tzv. 
teoretickou a část empirickou. Zde se projevil obvyklý faktor nedostatku času při závěrečném 
kompletování textu. Datová základna shromážděná terénním výzkumem byla dostatečně 
bohatá a umožňovala hlubší ponor do dílčích problémových rovin, než se autorce podařilo. 
Další formální záležitosti (úprava, jazyková stránka, jednotně vedený poznámkový aparát, 
přesné a úplné bibliografické údaje) si i při časovém presu autorka „uhlídala“. Ocenit je třeba 
i srozumitelný, věcný, přehledný a o výzkumná data opřený závěr práce. 
 
          Přes uvedené připomínky lze konstatovat, že v předkládané bakalářská práci Tereza 
Franková prokázala, že si dovede vytýčit výzkumný úkol, že je schopna se při jeho řešení 



opřít o relevantní teoretické zdroje i shromáždit na základě vlastního výzkumu data potřebná 
k jeho řešení a na základě jejich analýzy formulovat odpovídající závěry.  Souhrnně lze 
shrnout, že bakalářská esej Terezy Frankové odpovídá požadavkům, které jsou na tento typ 
závěrečných studentských prací kladeny a doporučuji ji proto k obhajovacímu řízení. 
Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem navrhuji hodnocení na úrovni „velmi 
pěkné“ velmi dobré.  
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