
Posudek školitelky na magisterskou práci E. Fekiačové: 

 

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

roku 1992 

 

Téma práce se dotýká aktuálně velmi intenzivně studované oblasti reprodukčního 

chování v souvislosti s výrazným růstem vzdělanosti žen, a to rychlým růstem počtu a podílu 

žen s vysokoškolským vzděláním. Vliv vzdělání na reprodukční chování lze rozlišit ve dvou 

směrech. Za prvé prodlužování doby studia, což samo o sobě vede k odkladu rodičovství do 

vyššího věku a za druhé, prodlužování doby budování kariéry po skončení studia, které se 

nepřímo podílí na dalším odkladu zakládání rodiny. Významnou roli v této oblasti hraje 

rodinná politika, která může významně podpořit skloubení práce a rodiny, a tím naplnění 

odložených reprodukčních plánů právě u vzdělanějších žen.      

 

 Cílem práce je analyzovat vliv změny vzdělanostní struktury na vývoj reprodukčního 

chování žen na Slovensku po roce 1992. Práce se opírá nejen o výsledky demografické 

analýzy, které zhodnocují vztah vzdělání s úrovní a časováním plodnosti, ale také o zkoumání 

postojových preferencí odlišujících se dle vzdělání. 

 

Struktura práce je přehledná a odpovídá záměrům práce. Skládá se z 6 hlavních částí. 

Součástí je úvodní kapitola věnovaná zdrojům dat a literatuře. Dále se autorka věnuje 

teoretickým východiskům práce a představení teorií vysvětlující reprodukční chování a vztah 

mezi vzděláním a reprodukcí. Dosavadní zjištění, která odpovídajícím způsobem představila, 

využila při formování výzkumných hypotéz. V další části jsou podrobně popsané 

metodologické postupy a ukazatele, které jsou v práci použité a to jak v demografické 

analýze, tak v analýze dat z výběrových šetření. V první ze stěžejních dvou kapitol je 

podrobně rozebrán vývoj plodnosti z transverzálního i longitudinálního pohledu. Data 

zohledňují vývoj plodnosti na Slovensku v období 1992 až 2014. Využita jsou dále data ze 

sčítání z roku 1991, 2001 a 2011. V analýzách jsou aplikovány i pokročilejší postupy analýzy, 

například analýza konečné bezdětnosti dle vzdělání s využitím ukazatele singulate mean age 

at first birth (SMAFB), viz Bongaarts a Blanco (2015), chybí však citace této práce v seznamu 

literatury. Druhá stěžejní část práce je založena na zhodnocení názorů na ideální chtěný počet 

dětí a postojů týkající se rodičovství. Využita byla data ze šetření European Value Survey 

(EVS) z roku 2008 a data z International Social Survey (ISSP) z roku 2012. Cílem bylo zjistit, 

zda je vzdělání signifikantní proměnná pro vysvětlení odlišností v postojích a zda jsou 

odlišnosti v postojích dle vzdělanostních kategorií v souladu se skutečným reprodukčním 

chováním.   

 

V závěru práce autorka reaguje na stanovené hypotézy a přehledně shrnuje hlavní 

výsledky. Výsledky mohou sloužit jako podklad pro hodnocení souvislostí mezi vývojem 

vzdělanostní struktury žen a reprodukčním chování i v jiných zemích. Zajímavé je zjištění, že 

přestože se v reprodukčním chování slovenské populace odráží existence negativního 

vzdělanostního gradientu, tak nejmladší generace již vykazují nejvyšší bezdětnost mezi 

ženami se základním vzděláním a ne mezi vysokoškolsky vzdělanými ženami.  

 

E. Fekiačová v předložené práci prokázala, že si osvojila základní i pokročilejší 

metody demografické analýzy, výsledky umí popsat a interpretovat. V práci jsou využívány 

aktuální české, slovenské a další zahraniční informační zdroje věnující se danému tématu. 

Použité zdroje jsou správně citované. Práce má všechny formální náležitosti a splňuje 

požadavky kladené na magisterské práce. Práci doporučuji přijmout k obhajobě. 
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