
         Oponentský posudek na bakalářskou esej 
 
 

Věra Nováková, Mladistvé matky a jejich osudy. Mikrosonda do jejich světa v Lysé nad 
Labem a okolí. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Praha 2014, 57 
stran vlastního textu + přílohy s. 58-65. 
 
 
          Autorka předkládané bakalářské eseje si ihned v první větě své práce stanovila jasně  
formulovaný cíl, a to podat reflexi „těhotenství a rodičovství mladistvých matek“, a to 
z pohledu deseti mladých matek, které prošly touto zkušeností a prožívají svoje první 
mateřské (rodičovské) roky ve středních Čechách, konkrétně v Lysé nad Labem, Milovicích a 
okolí. Zaměřila se tedy na poměrně závažný společenský problém, dotýkající se každoročně 
v rámci České republiky více než dvou tisíc případů nezletilých dívek a také jejich rodinného 
zázemí. 
 
          Věra Nováková koncipovala svoji bakalářskou esej (vedle závěru a seznamu použitých  
pramenů a literatury)  do tří základních rozsahem velmi nerovnoměrných  kapitol. V první 
z nich, kterou označila jako „Úvod“ (s. 1-19) shrnula zároveň jak cíl práce (podkapitola 1.1 -  
s.1), tak pramennou základnu včetně profilů jednotlivých informátorek (podkapitola 1.2 – 2-
8). Zároveň v této první kapitole představila použitý metodický přístup (podkapitola 1.3 – s. 
9-11) a detailně seznámila čtenáře s výzkumným prostředím (podkapitola 1.4 – s. 12-19). 
Druhou (rozsahem kratičkou) kapitolu nazvanou „Podmínky pro sexuální život a mateřství 
mladistvých v České republice“ (s. 20-23) zaměřila jednak na právní stránku ve vztahu 
k pojednávané problematice, zejména na státní podporu formou dávek jako rodičovský 
příspěvek, příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné (podkapitola 2.1 -  s. 20-22) a 
jednak stručně popsala možnosti antikoncepce u mladých dívek, které začínají sexuálně žít 
(podkapitola 2.2 – s. 23).  A i když autorka na s. 10 uvádí, že „jednotlivé jevy z rozhovorů 
v domácnostech informátorek porovnávala s převážně zahraniční literaturou týkající se 
tématu“, tak čtenář žádná teoretická východiska opírající se o zmiňovanou literaturu 
v autorčině textu nenajde.  Pouze v samotném závěru jsou čtyři odkazy na cizojazyčné zdroje. 
 
          Nejobsáhlejší část předkládané práce tvoří třetí kapitola označená jako  „Rozbory 
rozhovorů“ (s. 24-53), kde Věra Nováková nejprve detailně charakterizovala výchozí a nové 
rodiny mladistvých matek a jejich partnerů a následně se v široké škále dílčích problémů  
zabývala subjektivním hodnocením prožitků informátorek. Dílčích podkapitolek bylo celkem 
dvacet a vzhledem k jejich množství byly pochopitelně kraťoučké a jednalo se spíše o 
jednotlivé odstavce, kdy by bylo zřejmě vhodnější používat spíše mezititulky než názvy 
kapitolek. Jednalo se o zmapování subjektivních prožitků informátorek od dětství, přes 
rodičovské vzory, dětské sny o mateřství, adolescenci, informovanost o antikoncepci,, první 
sexuální zkušenosti, reakce na otěhotnění, zamítnutí potratu a dále průběh těhotenství a 
porodu, pozitiva a negativa mateřství, reflexi současné situace, plány do budoucnosti a 
podobně. Už jenom tento výčet naznačuje, že „méně by bylo více“. Přes uvedené výhrady lze 
tuto část bakalářské eseje Věry Novákové označit jako stěžejní, i když se jedná převážně o 
popis situace. 
 
          V závěru pak autorka celkem přehledně a srozumitelně shrnula výsledky, ke kterým 
dospěla. Nedílnou součást bakalářské eseje Věry Novákové  představuje seznam použitých 
zdrojů a přílohy (profily informátorek, osnova rozhovorů a přepis rozhovoru s jednou 
z informátorek). 



          Celkově se bakalářská esej Věry Novákové jeví jako nevyvážená, tzv. teoretická část je 
spíše jen naznačená, tzv. praktická část je sice obsáhlá, avšak spíše popisného charakteru. 
Nicméně  autorka rozsahem výzkumem shromážděných dat prokázala v této části své 
bakalářské práce, že je schopna se velmi dobře „pohybovat v terénu“ a získat širokou škálu  
informací, potřebných k řešení vytýčeného úkolu. V rámci analýzy dat se ovšem pozastavila 
na poloviční cestě a zůstala více méně v rovině popisu. V každém případě však při získávání 
dat (navíc velmi citlivých dat) v terénu prokázala  autorka značnou míru pracovitosti. Ve 
výsledku není předkládaný text bakalářské eseje Věry Novákové „odbytý“, jak se při 
nedostatku času při kompletaci práce studentům stává, ale spíše „nedotažený“.  Přes uvedené 
výhrady doporučuji bakalářskou esej k obhajovacímu řízení a navrhuji –podle průběhu 
obhajoby- hodnocení na úrovni slabší dobré. 
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