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Posudek vedoucí práce na magisterskou diplomovou práci  
Kateřiny Vostré:  

 
Konstrukce „správného“ reprodukčního věku ve vztahu k rizikovému 

těhotenství v kontextu zkušeností českých žen 
 

 
Předkládaná diplomová práce Kateřiny Vostré patří podle mého názoru celkově do 

kategorie velmi dobrých až vynikajících. 
 
Jedná se o práci, která ve svém celku kombinuje výborné prvky a průměrné 

aspekty, ale celkově je to práce velmi kvalitní, pečlivě připravená a přesvědčivá. Jako 
vedoucí práce se ve svém posudku zaměřím zejména na silné, pozitivní a pro čtenáře/ky 
a komisi ne nutně viditelné aspekty práce a kritiku a polemiku přenechám 
oponentovi/oponentce práce. Zvolené téma práce, se kterým přišla sama diplomantka, 
považuji za výtečné a genderově inspirativní, jedná se navíc o téma, které je společensky 
aktuální a dobře jsou na něm vidět střety mezi „státem“ (reprezentovaném zde 
medicínským diskurzem a legislativním nastavením reprodukčních možností žen), 
„společností“ (zastoupenou zde mediálně konstruovanými představami „správného“ 
reprodukčního věku) a „jedinci“ (v tomto kontextu vhledy a názory samotných žen). Na 
práci oceňuji zejména důsledný intersekcionální přístup autorky, který ve finále vyústil 
v možnosti formulovat zcela nové a podnětné kategorie a charakteristiky „ideálního“ 
reprodukčního věku, a dále výborně uplatněnou genderovou analýzu sesbíraného 
materiálu prostřednictvím rozhovorů. Práce vyniká originálními analytickými postřehy, 
které vypovídají o velmi dobrém odborném rozhledu autorky i jejích argumentačních a 
interpretačních schopnostech.  

 
Formálně se jedná o práci standardní a dobře připravenou, stylisticky čistou a 

pečlivou. Autorka si formulovala skvělé výzkumné otázky, které zároveň dokázala využít 
k jasné a přehledné struktuře celé práce. I když je práce mimořádně dlouhá (má 113 stran 
a navíc je psaná fontem 11, nikoliv standardním 12), je nesmírně čtivá a plynulá, autorka 
disponuje kultivovanou dikcí svého psaného projevu a vyvarovala se gramatických či 
formálních chyb, které by bránily čtenářskému prožitku. Teoreticko-koncepční část 
dokládá, že autorka je obeznámena s adekvátním množstvím domácí i zahraniční 
odborné literatury na dané téma a je schopná s ní aktivně a kriticky pracovat. Autorka se 
spolehlivě orientuje v debatách a konceptech, která jsou pro její téma stěžejní, jako jsou 
stratifikovaná reprodukce, Foucaultova biomoc a disciplinační účinky diskurzů, i 
medikalizace těhotenství. Již v této části autorka také přesvědčivě a výborně ukazuje, že 
„věk“ zdaleka není jen pouhá biologická kategorie, ale je sociálním konstruktem, který má 
ideologickou podstatu. V kontextu reprodukce pak „věk“ nabírá genderově relevantní 



 

charakteristiky a asymetrické mocenské aspekty, jež z něj tvoří jednu z nejzáludnějších 
regulačních a disciplinačních kategorií našeho (svobodného) individuálního chování a 
jednání. Zatímco stávající studie „pozdního“ mateřství se soustředily spíše na 
vysvětlování konceptu „odkládaného mateřství“ (např. Šmídová, Rabušic) či legitimizaci 
„fenoménu bezdětnosti“ (Hašková), přínos předkládané diplomové práce vnímám 
zejména v autorčině detailním a hloubkovém zjišťování toho, co a proč vůbec „pozdní 
věk“ pro vybrané ženy konstituuje a jaké to má důsledky pro jejich vlastní přemýšlení o 
reprodukci, partnerských vztazích a smyslu rodičovství.  

 
Metodologicky je práce precizní, autorka přesvědčivě vysvětluje jak postup při 

přípravě a zpracování polostrukturovaných rozhovorů, tak hlavní a vedlejší analytické 
kategorie, které identifikovala prostřednictvím programu MAXQDA 2018 a na základě 
několikanásobného čtení přepisů rozhovorů. V kontextu magisterské práce považuji 
metodologickou část za zdařilou a zcela adekvátní. V empirické části vnímám určitý limit 
vytěženosti, myslím, že odpovědi komunikačních partnerek šlo ještě hlouběji analyzovat, 
nicméně oceňuji způsob, jakým se autorce podařilo včlenit vybrané citace a jejich 
interpretace do plynulého toku textu v průběhu celé empirické části. Selekce citací a jejich 
analýza odpovídá nastoleným šesti hlavním výzkumným otázkám a přesvědčivě na ně 
odpovídá.  

 
Za nejzajímavější a zcela originální přínos práce pak považuji autorčino zjištění, 

které zcela správně strukturuje i závěr práce, jak moc jsou vlastní (sebe)konstrukce 
„vhodného“ či „ideálního“ reprodukčního věku komunikačních partnerek provázané a 
závislé na jejich partnerovi, jehož přítomnost či absence tak tvoří samostatnou 
intersekcionální charakteristiku a analytickou kategorii konstrukce „věku“. Zatímco některé 
genderové závěry práce jsou očekávatelné (např. že existují odlišné normativní hranice 
přijatelnosti rodičovství pro muže a ženy, či že muži nečelí stejně silným vnitřním i vnějším 
tlakům jako ženy na to, v jakém věku se stát rodiči), jiné závěry autorka formuluje svěžím 
a inovativním způsobem, jako např. výborný argument, že psychická „vyzrálost“ u mužů je 
z pohledu komunikačních partnerek pro „vhodné“ otcovství mužů stěžejní, nicméně u 
každého muže může nastat v úplně jiném věku, zatímco u žen je jejich psychická 
„vyzrálost“ neméně důležitá, ale pevně navázaná na jejich biologický věk.  
  

Na závěr bych chtěla znovu vyzdvihnout celkovou vyzrálost a empirickou, 
koncepční i argumentační kvalitu předložené práce. Práci s potěšením jednoznačně 
doporučuji k obhajobě a navrhuji známku mezi výborně až velmi dobře (v závislosti 
na průběhu obhajoby). 
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