Posudek školitelky na bakalářskou práci Adély Volejníkové:
Asistovaná reprodukce z pohledu přeshraniční reprodukční péče
Předložená práce se zabývá tématem využívání asistované reprodukce, které je
aktuální vzhledem k probíhajícímu odkladu mateřství do vyššího věku matky.
Z demografického pohledu je odklad plodnosti klíčový proces probíhající transformace
reprodukčního chování, jež ale vede často k nízké úrovni plodnosti. Vyšší věk matek je spojen
s vyšším rizikem sekundární neplodnosti. Téma práce bylo zadáno v souvislosti s řešením
nového výzkumného projektu GAČR „Demografické souvislosti asistované reprodukce v
Česku“ a tím přímo navazuje na současnou výzkumnou činnost katedry.
Hlavním cílem práce je hodnocení postavení Česka z pohledu tzv. přeshraniční
reprodukční péče (tzv. reprodukční turistiky). Na základě srovnávací analýzy Česka, Francie,
Itálie, Německa, Švédska a Velké Británie se autorka snaží odpovědět na otázky, proč je
Česko atraktivním cílem reprodukční turistiky a jak se její zvýšená intenzita v Česku
projevuje. Hodnocení se zaměřuje na dostupnost a využívání jednotlivých metod asistované
reprodukce, a také na porovnání postojů k léčbě neplodnosti mezi zkoumanými státy.
Výsledky by mohly být využity při hodnocení opatření na podporu asistované reprodukce
v rámci širšího evropského kontextu a tím má práce i vysokou společenskou relevanci.
Vlastní analytické práci předchází teoretický rámec, který zahrnuje definici asistované
reprodukce, shrnutí vývoje užívání asistované reprodukce, zhodnocení vlivu legislativy a
postojů společnosti k léčbě neplodnosti. Dále se zabývá vymezením přeshraniční reprodukční
péče, jejími důsledky a problémy spojené s její evidencí. Navazující výzkumné otázky jsou
vhodně formulované a pokrývají stanovené cíle. Klíčový je velmi podrobný popis dat a
použité metody binární logistické regrese. V práci jsou využívané tři zdroje dat: data
z Monitorovacího programu IVF ESHRE, data Národního registru asistované reprodukce
ÚZIS a data European Value Survey (EVS). Analytická část je založena na systematickém
hodnocení zkoumaných aspektů asistované reprodukce v daných státech s cílem objasnit
specifickou pozici Česka. Autorka neopomněla zmínit problém spolehlivosti a neúplnosti dat
týkající se evidence výsledků asistované reprodukce.
Předložená práce je velice dobře a přehledně zpracovaná. Text je gramaticky správný,
čtivý a srozumitelný. Autorka odpovídajícím způsobem pracuje s literaturou a použité zdroje
adekvátně cituje. Prokázala, že se umí orientovat v zahraniční vědecké literatuře, pracovat
s dostupnými zdroji dat a správně interpretovat výsledky. Výsledky vlastní analýzy vhodně
prezentuje pomocí grafů. Práce je primárně založena na deskriptivní analýze, nicméně je
doplněna o hodnocení dat o postojích s vyžitím binární logistické regrese. Autorka tím
prokázala, že si osvojila pokročilejší metody kvantitativní analýzy.
Práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce a jednoznačně ji doporučuji
přijmout k obhajobě.
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