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Posudek 

 
 

Hirková, Kristýna: Dobrovolná bezdětnost ve světle deklarací žen v internetových  

diskusích v období 2015-2016. Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií, 

Univerzita Karlova. Praha 2017, 55 s., přílohy. 

 

 

Kristýna Hirková si zvolila pro svou bakalářskou práci téma aktuální, společensky nosné a 

z hlediska názorů současných mladých lidí na životní cíle závažné. Volbu tématu považuji za 

klad předložené bakalářské práce, stejně jako uchopení problému a jeho ukotvení 

v ohraničeném období let 2015 a 2016.   

 

Dobrovolná bezdětnost, přestože není většinovým postojem mladých žen v České 

republice, je neopominutelným společenským fenoménem. Otázkou je, jaký typ žen přijímá 

životní rozhodnutí nemít děti. Lze prokázat, že jsou to ženy, které upřednostňují kariéru a 

kalkulují s hranicí životního standardu – tedy vesměs ženy cílevědomé, schopné rozhodování 

a plánování svého života, ženy sice egocentrické, avšak s intelektuálním potenciálem? Tato 

otázka, která mne zajímá, se ovšem nestala ústředním tématem předložené práce. 

 

 K. Hirková jako cíl své práce označila svou snahu „porozumět dobrovolné 

bezdětnosti“ z hlediska žen, které se odmítají stát matkami. Otázka spíše z oblasti psychologie 

než sociokulturní antropologie. Ovšem výzkumný záměr a výzkumné otázky, které si K. 

Hikorové položila, jdou nad hranice jí deklarovaného cíle. Předložená bakalářská práce 

mapuje: a) důvody, proč ženy volí dobrovolnou bezdětnost, b) vazbu této volby na existenci 

či absenci partnerského vztahu, c) reakci rodiny a přátel na rozhodnutí ženy o bezdětnosti, d) 

reakci „nezúčastněných“ na konkrétní názory o dobrovolné bezdětnosti jako společenském 

postoji a faktu, které byly vyřčeny v internetové diskusi. Mimovolně, přesněji nad rámec 

primární linie výkladu, pak práce odhaluje sociální atmosféru a myšlenkové podhoubí, z nichž 

fenomén dobrovolné bezdětnosti vyrůstá, a ukazuje, stanoviska k tomuto fenoménu, která 

překračují hranici individuálních postojů jednotlivců a stávají se postojem šíře 

akceptovatelným.  

 

 Svou rozpravu K. Hikorová založila na analýze pěti internetových diskusí o 

dobrovolné bezdětnosti. V úvahu vzala více než 390 písemných výpovědí, z nichž celkem 164 

napsaly ženy, které se pro bezdětnost rozhodly. Pro vyhodnocení získaných dat použila  

K. Hikorová obsahovou analýzou. Soubor výpovědí, s nimiž pracovala, je rozsáhlý; má 

výpovědní hodnotu násobenou přesným časovým vymezením.  

 

Odborná podstata předložené bakalářské práce spočívá v analýze a interpretaci 

shromážděných dat. Autorce se podařilo ukázat zásadní rozdíl úhlu pohledu a stanovisek žen, 

které volily bezdětnost a tuto volbu obhajovaly, a stanovisek lidí, kteří o bezdětnosti 

uvažovali jako o společenském problému. V argumentacích žen K. Hikorová stanovila 

několik typů zdůvodnění rozhodnutí zůstat bezdětnými. Z mého pohledu se tato zdůvodnění 

váží ke kariérnímu uplatnění (pracovní vytížení), soustředění zájmu na vlastní osobu (ztráta 

svobody, starost o sebe sama, finanční zátěž, strach z porodu a těhotenství), absenci vztahu 

k dětem (odpor k dětem, nedostatek touhy, špatné zkušenosti), subjektivnímu pocitu vlastní 

nedostatečnosti (neschopnost se o dítě postarat), nemožnosti volby pohlaví dítěte, a také 

společenskému klimatu sledovaných let (uprchlická krize, globální problémy). Pro mne jistým 

překvapením byla malá frekvence odkazů na finanční zátěž, a také na nezohlednění existence 
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či neexistence partnerského vztahu. Při obhajobě by mohla autorka tyto skutečnosti rozvést a 

pokusit se ukázat, z jakých sociálních vrstev ženy tento argument finanční zátěže uvedly 

(pokud tyto údaje jsou dosažitelné). Stejně tak by mě zajímalo, v jakých souvislostech ženy 

odkazovaly na společenské klima doby. V argumentacích těch „druhých“ (žen i mužů), 

kteří vedli diskurz z pozice morálního kodexu, pak K. Hikorová doložila stanoviska 

odsuzující i obhajující dobrovolnou bezdětnost – pokud jde o frekvenci jednoznačně ve 

prospěch obhajoby práva žen na volbu (57 %). Zároveň prokázala, že kritika těchto 

diskutujících je obsahově relativně sevřená a je vedena dvojí základní argumentací: odkazem 

na porušení etických norem (sobectví, nezodpovědnost) a odkazem na duševní nebo fyzickou 

nenormálnost (podivnost, urážka přírody atd.). Otázka pro obhajobu: lišily se argumenty 

diskutujících mužů a žen? Lze alespoň orientačně určit jejich věk a sociální pozice? 

 

Práce, kterou K. Hikorová předložila k obhajobě, splňuje požadavky kladené na 

závěrečné bakalářské práce. Práce je založena na rozsáhlé heuristice, shromážděná data jsou 

analyzována a interpretována. Závěry jsou formulovány uvážlivě s ohledem na aktérky (ženy, 

jejichž životní volbou je bezdětnost) i mimo aktérské pole stojící kritiky a hodnotitele. Práci 

doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou. 

 

 

 

V Praze 17. 9. 2017        Mirjam Moravcová   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

 


