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Předložená rigorózní práce je  vskutku komplexním pojednáním o bezdětnosti v české 
společnosti a vlastně i v zemích Evropské unie, což autorka v názvu práce nezmínila. Snad 
jediné, co v tomto komplexním pohledu chybí je hlubší exkurz do minulosti. Tím myslím 
nejen vzdálenější minulost ale i situaci v osmdesátých letech (rodičovská generace 
současných třicátníků a čtyřicátníků, kteří jsou hlavním objektem zkoumání). Vzdálenější 
minulosti je  věnováno jen několik shrnujících poznámek v úvodu několik datových ilustrací 
(sčítání 1950-2001, vývoj plodnosti v evropských zemích od padesátých let a jedna stránka 
v úvodu druhé kapitoly. Tím nechci říci, že současná bezdětnost je  nějak výrazně ovlivněna 
minulostí, avšak určité vazby např. v postojích starších generací k danému fenoménu zde 
nepochybně budou.

Práce má svým způsobem unikátní řazení kapitol. Po obligátním úvodu následuje 
rozsáhlá kapitola věnovaná jednak různým vysvětlením nárůstu bezdětnosti v ČR a jednak 
přehledu teoretických konceptů, které je  možné zvažovat při výzkumu fenoménu bezdětnosti. 
Až poté navazuje kapitola, která bývá obvykle úvodní, kapitola ve které je zformulována 
výzkumná otázka, popsána vlastní konceptualizace problému a vlastní metodologická 
východiska řešení. V této kapitole jsou též velice precizně popsány datové soubory jak 
z veřejné sféry, tak z vlastních výzkumů včetně diskuse jejich předností a omezení pro 
řešenou problematiku. V závěru kapitoly je vysvětlena struktura dalšího textu.

Následující kapitoly věnované tematizovaným aspektům bezdětnosti tvoří logicky a 
věcně provázanou analýzu zkoumaného problému. Podle toho o jakou část problematiky se 
jedná, jsou využívána adekvátní data (SLBD, rozsáhlá kvantitativní výběrová šetření české i 
mezinárodní provenience v podobě buď sekundární analýzy, nebo vlastních analýz primárních 
dat (často velmi sofistikovaných) a v odpovídající míře data z vlastního rozsáhlého (66 
respondentů) kvalitativního šetření provedeného metodou problémově orientovaných 
hloubkových rozhovorů.

Vlastní zjištění jsou v textu konfrontována s poznatky z rozsáhlé a z mého pohledu 
vyčerpávající literatury. Provedená analýza je přehledná, i přes velké množství tabulek a grafů 
a číselných údajů je analytický text dobře čitelný.Zpracování přepisů hloubkových rozhovorů 
je provedeno s velkým nadhledem a kultivovaně, čímž myslím i tu drobnost, že autorka 
v přepisech neuvádí různé zámlky a citoslovce a také napravuje největší prohřešky proti 
češtině.

Jako konzultant jsem měl lehkou úlohu. Předložená práce je  vyzrálé vědecké dílo, 
myšlenkově konzistentní od první věty úvodního odstavce po poslední odstavce závěrečného 
shrnutí.

Pokud bych měl přeci jen vyslovit alespoň nějakou připomínku, tak nesouhlasím 
s dělením slov: dobro volná, ne dobro volná (bezdětnost), norma lita, ne norma lita a také 
vyzávorkováním (ne)gací. I když je  možné se v poslední době se vším tímto setkat v různých 
textech českých autorů a autorek i v renomovaných časopisech či publikacích 
v renomovaných nakladatelstvích, nevidím žádný věcný důvod, proč tímto způsobem měnit 
lexikon českého jazyka. I bez dělení slova je každému zřejmé, že dobrovolnost obsahuje jako 
jeden z kořenů „volbu“ (co ovšem znamená druhá část už tak jasné není a autorka to nijak



nevysvětluje). Jinak je ovšem třeba uvést, že předložená práce je  napsaná výborným jazykem 
a bez jakýchkoli gramatických prohřešků.

Předložená práce splňuje nejvyšší nároky kladené na rigorózní práci. Doporučuji jií 
k obhajobě.


