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Diplomová práce Bc. Kateřiny Rábové s názvem „Komparace dimenzí propopulační 
politiky před a po roce 1989“ má velmi zajímavé téma – velmi kladně hodnotím ambici 
o historický exkurs, který není v závěrečných pracích na katedře veřejné a sociální politiky 
obvyklý.  

Diplomová práce je relativně logicky strukturována: 1. Úvod, 2. Výzkumné cíle a otázky 
práce, 3. Metodický postup zpracování práce, 4. Teorie životního cyklu jako teoretický 
koncept práce, 5. Nastavení propopulační politiky před a po roce 1989, 6. Hodnocení 
nastavení nástrojů propopulační politiky před a po roce 1989, 7. Závěr. Název diplomové 
práce vyzdvihující milník roku 1989 nicméně vytváří očekávání, že půjde o komparaci 
„před“ a „po“, ovšem struktura práce (a ostatně ani legislativní nastavení) tomuto 
očekávání neodpovídá. Ideální variantou by podle mě bylo nefixovat se symbolicky na rok 
1989 a v názvu práce vymezit časové období, kterým se autorka zabývá. 

Autorka správně reflektuje, že koncept propopulační politiky je do určité míry 
problematický, protože propopulační politika (dále PropPol) není jednoduše ohraničená. 
Diskuze tohoto problému by nicméně měla být širší – zvláště pokud tvoří ústřední téma 
práce. Pomohla by např. širší historická reflexe, kterou by mohla poskytnout např. 
monografie Rodina v zájmu státu, kde se hovoří o nutnosti záměru PropPol (ten je 
ostatně přítomen i v použité definici Demenyho), postupném „vynořování“ 
a „zanořování“ PropPol, resp. rodinné politiky, a zvyšování porodnosti, přestože tento 
záměr explicitně nesleduje. Tento kontext by mohl lépe ukotvit autorčiny ambice 
a poskytnout podrobnější analytický rámec, který by následně poskytl vhodnější podloží 
pro diskuzi. Rovněž není uspokojivě zodpovězena otázka, čím se tedy PropPol liší od 
rodinné politiky, protože opatření mohou být stejná – přestože se dá namítnout, že 
odpověď není jednoznačná, v rámci diplomové práce bych očekávala minimálně její 
systematičtější hledání a konzistentní vymezení platné pro celou práci. 

Cíle diplomové práce jsou z formálního hlediska formulovány správně („Prvním cílem mé 
práce je tak popsat, jak byla během jednotlivých období PropPol koncipována, konkrétně 
jaké nástroje využívala. Dále se zaměřím na to, jak byly či stále jsou jednotlivé nástroje 
PropPol pro matky rozhodující v situaci rozhodování o pořízení dítěte.“ s. 14). První cíl 
nezní úplně ambiciózně, ale jeho naplnění je vrchovaté a je za ním patrný velký objem 
práce; u druhého si pak nejsem jistá realističností (vzhledem k časovému rámci těžko 
soudit, jaké jednotlivé nástroje PropPol byly rozhodující v 60. letech). 

Metodická část práce je zpracována pečlivě, přehledně a za využití odborné literatury. 
Za problém nicméně považuji neadekvátnost využití kvalitativního přístupu – ten může 
poodkrýt individuální trajektorie jednotlivých participantů/ek (a věcně být zajímavý), ale 
nemůže pomoci k naplnění cíle „jak byly či stále jsou jednotlivé nástroje PropPol pro 
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matky rozhodující v situaci rozhodování o pořízení dítěte“ (s. 14). Přestože 12 rozhovorů 
není samo o sobě málo práce, jde tato práce mimo stanovený cíl. Rovněž rozdělení na 
skupiny A, B, C považuji za nepříliš vydiskutované.   

Teoretické zarámování práce pokrývá zejména teorie životního cyklu, částečně pak 
„beckerovská ekonomie“. Samotné teoretické přístupy nejsou popsány špatně (byť 
třeba u „beckerovské ekonomie“ není silná opora v odborné literatuře a autorka 
nediskutuje nedostatky teorie, tj. která předpoklad racionálního jedince, který váží 
náklady a přínosy svých rozhodnutí), nicméně kulhá jejich aplikace – očekávání, která 
od teorie autorka má, jsou přemrštěná. Tvrdí-li Rábová, že „(t)eorie je tak vhodná 
i k změření výsledných efektů politiky“ (s. 22), musím oponovat, že není. Na měření 
efektů politiky potřebujeme makro-ukazatele; teorie životního cyklu a 12 rozhovorů nám 
v tom opravdu mnoho nepomůže. Další teoretický „přešlap“ vnímám v předpokladu 
možnosti načasovat rodičovství, který autorka implicitně uvažuje po celé sledované 
období za stejnou – možnosti plánování rodičovství se přitom mezi lety 1960 a 2010 
radikálně změnily… Podobných vyvození či chybných úvah a nedotažeností je v textu 
vícero1.  

V empirické části, kde pak autorka sama zkoumá různá opatření ProPol, postupuje 
pečlivě a přesvědčivě, byť ne vždy zcela vyrovnaně2. Dílčí poznatky, ke kterým dochází, 
jsou originální, ale častěji na úrovni informace než zajímavé interpretace. Ilustrativní je 
v tomto ohledu např. kapitola 5.4 – časová řada vývoje jednotlivých dávek vztažená 
k průměrné mzdě je informačně velkým přínosem a musela být velmi pracná. Zároveň 
zde chybí nějaké komplexnější zhodnocení, které by reflektovalo např. „testovanost“, 
která je podle mě velkým neduhem české rodinné/propopulační politiky, případně se 
z přehledu vyvodilo něco jiného.  

Část, ve které Rábová prezentuje data z rozhovorů, trpí stejnou bolestí jako část 
teoretická – přílišná očekávání od 12 rozhovorů rozdělených podle toho, v jakém 
časovém období měly dané respondentky děti. Populárně-naučná rovina jejich výpovědí 
je silná, zároveň o tom, jak opatření propopulační politiky fungovala či fungují (což je 
páteřní otázka diplomové práce), nemohou podat jasnou zprávu. Podobně není 
realistické očekávat, že respondentky samy budou schopny (alespoň ne bez dopomoci) 
nahlédnout komplexitu problému rodinné/propopulační politiky a vyjádřit nespokojenost 
s tím, že např. opatření, které fungovalo v 90. letech, nyní nefunguje. Všichni jsem 
do existujícího sociálního státu a jeho dávek a služeb nějak socializováni a reflexe této 
socializace není samozřejmá. Vyvozovat z toho tedy spokojenost, resp. že dávky a péče 
nehrají roli, není na místě. Příkladem takového opatření, které by českou rodinnou 

                                                      

1 „Závěrem zkoumání je, že oblast finančních příspěvků a dostupná péče nehrají natolik silnou roli, 
aby určitým způsobem strukturovaly načasování pořízení dítěte.“ (s. 75) Empirická opora pro toto 
tvrzení spíše chybí, protože stojí pouze na rozhovorech, možná by toto tvrzení mohlo platit 
o načasování, ale ne o jiných rozhodnutích typu počet dětí. 

2 „Shrneme-li to, můžeme říci, že zavedená populační opatření spolu s tehdejší politickou situací a 
společenským klimatem zapůsobila na růst porodnosti, a to takovým způsobem, že míra ÚP znovu 
dosáhla vysoké úrovně z roku 1963-1964 a dokonce ji i překonala.“ (s. 26) Odborná literatura je 
vůči této interpretaci skeptická – spíše se kloní k názoru, že nešlo o efekt ProPol, ale spíše o efekt 
silných poválečných ročníků (viz citovaný Kučera, ale i Rákosník a Šustrová). 
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politiku radikálně změnilo (a myslím, že by i hodně jinak rámovalo přemýšlení 
respondentek), jsou netestované přídavky na děti v určité ne zcela zanedbatelné výši, 
jaké jsou běžné v jiných zemích (např. v Rakousku pobírá každá rodina na každé dítě do 
jeho 19 let cca 170 Eur měsíčně). 

Formální náležitosti práce jsou na dobré úrovni, jazyk je kultivovaný, překlepy jsou 
obsaženy v obvyklé míře („Příspěvek byl učen těhotné ženě“, „Shrnuli to, došlo 
k navýšení“, „Případavky na děti“). 

Sečteno podtrženo: téma diplomové práce zvolila Rábová velmi zajímavě, zároveň 
oceňuji obrovské množství práce, kterou autorka vykonala. K dalším přednostem 
diplomové práce patří rovněž preciznost – ve vymezených a dílčích úsecích jde Rábová 
do hloubky a snaží se o důkladnost. Zároveň nelze nevidět i nepřesvědčivé ukotvení 
konceptu propopulační politiky a ne zcela těsné spojení cílů, resp. výzkumných otázek 
a metod sběru dat. To, co by mělo být pojivem práce, spíše nefunguje – ne že by se 
diplomová práce vinou toho vyloženě rozpadala, ale také ji nelze popsat jako „z jednoho 
kusu“. Je-li pak „podloží“ nejisté, limituje to pochopitelně i možnost diskuze či 
interpretace jednotlivých zjištění.  

S ohledem na výše napsané doporučuji diplomovou práci Bc. Kateřiny Rábové 
k obhajobě a navrhuji hodnocení „C“, které je trochu nespravedlivým „průměrem“ mezi 
přednostmi a nedostatky práce. 

V Praze dne 27. května 2019 


