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Bakalářská práce sl. Frankové je věnována závažnému fenoménu současné 

postmoderní (nikoli moderní, jak uvádí autorka) společnosti: „pozdnímu“ mateřství. Vlastním 

problémem textu je přitom nikoliv samotný fenomén (i když i ten se autorka snažila logicky 

v první polovině textu přiblížit), ale jeho subjektivní prožitek deseti pracovně úspěšnými 

ženami z Prahy (ať již středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání). Studentku lze přitom 

samozřejmě pochválit za to, že se snažila jeden z mnoha ženských pohledů na mateřství uvést 

jak pojednáním o změnách v demografickém vývoji České společnosti po tzv. sametové 

revoluci (1989) a o proměně současné rodiny, tak poukazem na to, proč je mateřství dnes 

odkládáno. Jisté rozpaky ovšem budí zařazení podkapitolky „Pozdní mateřství z lékařského 

hlediska“. V práci, která stojí na rozhraní sociologie a antropologie, by dost možná stačilo 

konstatování, že odklad mateřství může z lékařského hlediska vést k jistým zdravotním a 

jiným komplikacím. Za značně nepraktické pokládám i to, že vlastní cíl práce a cesty k jeho 

naplnění (metody) jsou čtenáři předloženy až ve druhé polovině textu, v polovině, která 

představuje vlastní jádro práce. Je to škoda i z toho důvodu, že na představení výsledků 

výzkumu následně „zbylo“ slečně Frankové pouze 11 stran. Na druhé straně je ovšem zřejmé, 

že se studentka v názorech odborníků na „pozdní“ mateřství dobře orientuje, což je 

výsledkem prostudování řady skutečně základních prací k tématu. Posuzovatele odborného 

textu by ovšem potěšilo, kdyby kolegyně uváděla u citací odkazy na stránky; naopak údaje o 

počtu stran daných děl jsou naprosto nadbytečné. Bude-li se slečna Franková tématem 

zabývat i v dalších letech, jistě se stane ve vztahu ke stávající odborné literatuře kritičtější.

Zmíněná kritičnost možná umožní kolegyni i ještě zdařilejší propojení první (kompilační) a 

druhé (výzkumné) části. Za úvahu by stálo také zařazení některých významných titulů do 

citované literatury (alespoň bych zvážila, zda nedoplnit Krizi rodiny od Evelyne Sullerot, 

česky vydanou v Karolinu 1998; ve světle této knížky se možná kontrasty mezi tzv. západní a 

tzv. východní rodinou nebudou jevit tak ostře). Současně bych si dala také pozor na tvrzení 

typu „dnes… rodiče do výběru partnera nezasahují a jediným důvodem pro uzavření 

manželství je vzájemná láska muže a ženy“; v dělnických rodinách tomu tak bylo od dob 

Rakouska-Uherska, především bych ovšem tomuto vysoce normativnímu tvrzení (s. 11) 

předřadila výzkum současných sňatečných preferencí v závislosti na sociálním statusu 



výchozí rodiny. Vlastní sociologické a demografické výzkumy, které kolegyně správně 

reflektuje, mohly být tedy představeny ještě podrobněji, v ještě těsnějších vazbách na výzkum, 

i když práci nelze snahy o propojení upřít již v této rané badatelské fázi.

Výzkumné otázky, které si sl. Franková položila, jsou zcela relevantní. Obdobně byly správně 

zvoleny i metody: narativní a polostrukturovaný rozhovor, jakkoliv oponent nabude po 

přečtení jediného přepsaného rozhovoru v příloze dojmu, že autorka bohužel volila pouze 

druhou metodu. To pak přináší ovšem další pochybnosti: lze proniknout k podstatě myšlení 

žen odkládajících mateřství po 50 až 60 minutách rozhovoru? Lze ze shluku tvrzení odstranit 

případnou sebestylizaci žen, rozpor mezi vysloveným a vnitřně prožívaným? Proč kolegyně 

nepoložila otázku na výchozí rodinu respondentek, její hodnotové preference, kvalitu 

současného, příp. i minulého partnera jako potenciálního otce (toto téma přitom ženy 

opakovaně samy nabídly), obdobně jako téma sociálního mateřství (i to jedna z respondentek 

zmiňuje)? Při čtení zajímavých úryvků z výpovědí žen jsem se nemohla zbavit dojmu, že 

spíše než Odklad mateřské role pohledem aktérek by podtitul měl znít Prezentace odkladu… ; 

kdyby byl přitom zkoumaným úspěšným ženám poskytnut metodou narativních interview 

větší prostor, mohla se práce ještě více posunout od deklarace příčin odkládaného mateřství 

k příčinám žitým. I s touto drobnou výtkou lze však přehledný a ve výpovědích respondentek 

mimořádně zajímavý text, hemžící se ovšem bohužel gramatickými chybami, hodnotit velmi 

dobrou ve spodním bodovém pásmu.
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