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1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty 

Práce se zabývá otázkou působení propopulační politiky na plodnost a reprodukční záměry 

českých žen. V první části práce autorka realizovala velmi zdařilou historickou analýzu vývoje 

propopulační politiky od roku 1960 do současnosti. Tato část práce je na výborné úrovni, autorka 

pracovala s řadou dat a historických veřejně politických dokumentů. V řadě případů se při bádání 

po historii vývoje propopulačních opatření jednalo o velmi časově náročnou činnost. V této části 

práce autorka prokazuje své analytické schopnosti.  

V druhé části práce autorka zjišťuje za využití kvalitativního metodologického přístupu pohled 

12ti žen, které měly děti v jednotlivých předem definovaných obdobích, na to, jak nástroje 

propopulační politiky ovlivňovaly jejich rozhodování o pořízení dítěte.  Respondentky vybírala 

tak, aby měla zastoupeny ženy, které rodily v sedmdesátých letech minulého století, ženy, které 

rodily v době transformace společnosti po „sametové revoluci“ a ženy, které mají dítě 

v současnosti (po roce 2015). Vlastní empirické šetření přináší některá zajímavá zjištění, ale 

očekávala bych při interpretacích trochu kritičtější přístup a odborný nadhled.  

 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

 

Autorka si stanovuje dva uchopitelné cíle: „Zjistit, jak byla nastavena propopulační politika před 

rokem 1989 a poté (popř. nyní).“ a „Zjistit jakou roli pro matky hrála propopulační politka v 

rámci zvolených období. Od těchto cílů odvozuje výzkumné otázky, které jsou v práci v zásadě 

zodpovězeny.  

 

3) Strukturace práce; 

 

Práce je přehledným způsobem strukturována do na sebe logicky navazujících kapitol.  Po velmi 

zdařilém úvodu do problému, kde autorka pracuje velmi dobře nejen s českou, ale i relevantní 

zahraniční odbornou literaturou, následuje vymezení cílů a výzkumných otázek, metodologický 

přístup a teoretické ukotvení práce. Kapitola pět analyzuje nástroje propopulační politiky v ČR od 

roku 1960 po současnost. Autorka prokazuje velmi dobré analytické schopnosti, kdy pracuje s 

četnými veřejně politickými dokumenty a dostupnými statistickými daty. Kapitola šestá přináší 

výsledky autorčina empirického šetření, kdy se na propopulační politiku dívá perspektivou třech 

generací českých žen. Empirické šetření je zpracováno v souladu s požadavky na kvalitativní 

výzkum. Určité výhrady mám k interpretacím (viz dále). V závěru autorka shrnuje svá zjištění a 

zodpovídá výzkumné otázky.  

 

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 

 

Autorka prokazuje schopnost odborné argumentace, kterou opírá o velmi solidní vhled do 

sledované problematiky. Oceňuji také její schopnost propojení informací z různých strategických 



 

 

 

a koncepčních materiálů (včetně dokumentů historické povahy) s dostupnými statistickými daty. 

 

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů 

 

Autorka ukotvuje vhodně svoji práci v teorii životního cyklu.  S teorií dále pracuje a využívá ji 

při interpretaci výsledků svého empirického šetření. 

 

6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod; 

 

Autorka s ohledem na cíle práce a výzkumné otázky transparentně popisuje a vysvětluje celkový 

metodologický přístup a následné využití konkrétních metod a dat. Na první pohled je čtenáři 

jasné, že má práci promyšlenou a svá rozhodnutí opírá o studium metodologické literatury včetně 

zahraniční. 

 

7) Využití literatury a dat; 

 

Autorka prokazuje solidní vhled do sledované problematiky, pracuje s relevantní zahraniční i 

českou odbornou literaturou. Práce s rutinními statistickými daty je na velmi dobré úrovni.  

Určité výhrady mám ke zpracování kvalitativního výzkumu, kdy v některých úsecích věnovaných 

výsledkům výzkumu autorka podléhá zjištěním z rozhovorů bez dostatečného provázání s dalšími 

dokumenty. Jedná se např. o část věnovanou předškolní péči, kdy respondentky napříč 

generacemi uvádějí, že s umístěním do školky nepociťovaly problém. Autorka to vysvětluje re-

familizací neboli návratem k tradičním rolím od počátku 90 tých let minulého století, což se však 

týká jen určité skupiny žen. Mohlo zde dojít k tomu, že všechny ženy ze zkoumaného vzorku 

patřily právě do této skupiny. Proto by se zde nabízelo diskutovat zjištění v kontextu počtů 

neuspokojených žádostí o mateřské školky.    

 

8) Stylistiky a formálního zpracování  

 

Formální stránka práce je na výborné úrovni. Studentka v práci prokazuje stylistickou dovednost, 

správně cituje. Oceňuji, že práce je doplněna řadou přehledných schémat, grafů a tabulek. 

 

 

Celkově navrhovaná práce splňuje požadavky na diplomovou práci a prokazuje autorčinu znalost 

sledované problematiky i schopnost analyzovat, odborně argumentovat a vyvozovat závěry.  

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 

a hodnotit ji známkou „výborně - B“. 
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