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Bakalářská práce sl. Věry Novákové je věnována zajímavému problému mladistvých 

matek, žijících na českém maloměstě. Název práce a vlastní vymezení problému (problémů) 

však není příliš přesné. Po přečtení práce je zřejmé, že se kolegyně věnovala materiálnímu 

zázemí mladistvých matek a dále sebereflexi jejich životní situace. Oba tyto problémy měly 

být ovšem „elegantněji“ propojeny, a to i v názvu. Nabízel by se pak např. název Sebereflexe 

vlastní životní situace. Mladistvé matky v Lysé nad Labem (případně na maloměstě X). 

Samotná data pro analýzu problému získala kolegyně správně metodou polostrukturovaných 

rozhovorů a pozorování (jako ještě výhodnější by se nabízela metoda narativních interview, 

zcela pak chybí metoda komparativní); aplikace těchto metod by si však zasloužila preciznější 

zpracování. Velice pěkně zpracované profily informátorek ovšem bohužel kontrastují s jejich 

zmatenou souhrnnou charakteristikou, v níž nedošlo k propojení jednotlivých kritérií. 

Z vlastního vzorku informátorek se pak vymykají dvě: informátorka D, jíž v době výzkumu 

bylo již 27 let, a dále informátorka B, jež je romského původu, a lze tak čekat její jiný přístup 

k ranému mateřství; uvědomíme-li si, že v romské kultuře je za dospělého považován již 

čtrnáctiletý jedinec. Vysoce zajímavé názory této mladé ženy mohou být vnímány jako názory 

představitelky české romské, nikoliv však české kultury (a trochu paradoxní je tak i zařazení 

právě rozhovoru s ní jako jediného „vzorového“ rozhovoru do přílohy). Naopak pochválit lze 

kolegyni Novákovou za iniciativu, s níž získávala své informátorky, i za důvěru, kterou si u 

nich dokázala vybudovat. O to více ovšem zamrzí kontrast mezi příkladným vztahem 

k informátorkám a neprofesionální formulací výzkumné otázky, kdy kolegyně nabízí již třetí 

zkoumaný problém. Pokud by přitom správně stanovené problémy dokázala sl. Nováková 

přeformulovat do odborného jazyka, vznikla by velmi kvalitní podkapitolka.

Druhou část práce kolegyně věnovala velmi správně představení širšího prostředí, 

v němž informátorky žijí, a to právě se zaměřením na služby a možnosti, které Lysá nad 

Labem poskytuje mladistvým matkám, a se zaměřením na problémy, které se naopak mladých 

žen a mladých manželství (partnerství) mohou citelně dotknout. Nepochybně zdařilá 

podkapitolka ovšem nenašla, na rozdíl od podkapitolky o finančních dotacích matek a rodin 

ze strany státu a o vztahu státu a místních gynekologů k sexuální „zletilosti“, další využití ve 

vlastní „analýze“. Za hlavní úskalí práce však považuji vlastní „analýzu“. Její nedostatky 

vidím především v těchto bodech: 1. čtenář na řadě míst tápe, do jakých souvislostí si má 

jednotlivá zajímavá zjištění dát, 2. místo skutečné analýzy mu sl. Nováková nabízí spíše 

přehled toho, jak bydlí, jaké má finanční poměry, případně, jak uvažuje informátorka A, B, 

C… Tato zjištění, která prokazují příkladný pohyb kolegyně ve vlastním terénu, měla být 

přitom shrnuta a vzájemně propojena. Bohužel se to podařilo jen na několika místech (a zčásti 

i v závěru), 3. problematické je i řazení jednotlivých zkoumaných problémů. Osobně bych 

začala reflexí materiálního zázemí a pak přešla na reflexi postavení ve společnosti, v rodině, 

v partnerském vztahu… Tam, kde se propojení jednotlivých problémů podařilo, se ukazuje

velký potenciál výzkumu. Osobně tak pokládám odevzdání práce za předčasné, jakkoliv 

chápu důvody, které autorku k tomuto kroku vedly.



Závěrem. Bakalářská práce kolegyně Nováková má řadu pozitivních stránek, 

především lze ocenit důvěru, kterou si autorka u svých informátorek získala, iniciativu, s níž 

výzkum zahájila a vedla, zdařilé profily informátorek i zdařilé dílčí výsledky. Textu však 

chybí logické propojení a vyšší stupeň konfrontace s odbornou literaturou. Výsledek tak 

hodnotím na rozhraní nejslabší velmi dobré a dobré, spíše se však přikláním k hodnocení 

dobře.
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