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Vplyv vzdelania na reprodukčné správanie v kontexte nízkej plodnosti na Slovensku 
po roku 1992 

Snižování úrovně plodnosti je v současnosti patrné ve všech regionech světa. Tento proces 
ovlivňuje řada faktorů socioekonomických, sociokulturních i politických a se změnami těchto 
vnějších faktorů obvykle dochází i ke změnám systému hodnot a individuálních preferencí. 
Jedním z důležitých socioekonomických faktorů ovlivňujících reprodukční chování je i 
vzdělanostní úroveň. Cílem předkládané práce je zhodnotit vliv vzdělání na úroveň 
reprodukce na Slovensku v období výrazných změn ve společnosti.  

Práce má celkový rozsah 93 stran a je členěna do 7 kapitol včetně závěru. V úvodní části 
autorka uvádí cíle práce, seznamuje s její strukturou a zdroji dat. Druhá kapitola je věnována 
teoretickým otázkám a kromě vlivu vzdělanostní úrovně na celkovou reprodukci se zabývá i 
otázkou časování rození dětí, vlivem změn hodnotové orientace na reprodukci, teorií 
racionální volby a genderové rovnosti. Jednotlivé teorie a uvedené názory jsou řádně 
citovány a rozsah této kapitoly (8 stran), ale především její obsah, svědčí o dobré orientaci 
autorky v dané problematice.  

V další kapitole (kap. 3) autorka formuluje hlavní výzkumnou hypotézu, která je 
rozpracována do osmi částí (H1 – H8), vycházejících částečně i z názorů odborníků v této 
oblasti. Formulace hypotéz, týkajících se reprodukčního chování slovenské populace, je tak 
podložena zkušenostmi z jiných zemí. Čtvrtá kapitola má metodický charakter a v přehledné 
formě seznamuje s použitými metodami, ukazateli a programy. V navazující páté kapitole 
autorka analyzuje vztah vzdělání a úrovně plodnosti na Slovensku a to jak z transverzálního, 
tak i generačního pohledu. Analýza je zaměřena nejen na vývoj celkové úrovně plodnosti, 
ale autorka zkoumá i plodnost podle pořadí a věku žen. Analýza postojů a případných změn 
hodnotové orientace v oblasti reprodukčního chování v závislosti na vzdělanostní úrovni je 
náplní šesté kapitoly. Autorka vychází z mezinárodních šetření a tvrzení v textu vhodně 
doplňuje grafickou prezentací a používá metodu logistické regrese. V závěru autorka shrnuje 
výsledky své analýzy a konstatuje naplnění předpokládaných hypotéz, uvedených v úvodu 
práce. Negativní vliv vzdělání na reprodukci potvrdila především demografická analýza, při 
hodnotové analýze tak zřejmý vliv nebyl patrný. 

Předkládaná práce je logicky uspořádaná a text je vhodně doplněn řadou grafů a tabulek. 
Z pohledu vypovídací schopnosti jsou grafy přehledné, ale určité úpravy z pohledu grafiky 
(rámečky grafů, případně mřížka) by je jistě vylepšilo (především kap. 6).  Práce je pojata 
z širšího pohledu a oceňuji vhodné propojení demografické a hodnotové analýzy. Autorka se 
v problematice dobře orientuje a tomu odpovídá i obsáhlý seznam použité literatury. K práci 
nemám zásadní připomínky a považuji ji za velmi zdařilou, autorka cíle práce splnila.  

Předkládaná diplomová práce Evy  Fekiačové má všechny potřebné náležitosti a splňuje 
požadavky, kladené na diplomovou práci. Práci doporučuji přijmout k obhajobě. 
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