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Výrazné změny reprodukčního chování započaté v České republice v 90. letech 20. století vedly k 

formování modelu pozdní plodnosti. Tyto změny jsou úzce spojeny se změnou vzdělanostních drah 

mladých lidí, výrazným nárůstem doby strávené ve vzdělávacím systému a přípravou na povolání. 

Dynamicky rostoucí úroveň vzdělání u mladých generací, především pak u žen, úzce souvisí také 

s proměnou hodnotových orientací žen v oblasti manželství, mateřství, zaměstnání a jejich kombinace 

v době, kdy jsou děti malé.  

Předkládaná bakalářská práce vychází z této skutečnosti a zaměřuje se na analýzu změn hodnot 

spojených s manželstvím, mateřstvím a zaměstnáním v průběhu posledních bezmála 30 let. Důraz je 

přitom kladen na vztah mezi hodnotovou orientací v daných oblastech a dosaženou výší vzdělání u žen. 

Datovým zdrojem pro tuto analýzu byla data ze 4 vln Evropského šetření hodnot (EVS) uskutečněných 

v České republice.  

Studentka tak vhodně kombinuje oba obory ze své studované specializace (demografie-sociologie), a to 

nejen při teoretickém zpracování tématu a rešerši literatury, ale také použitím datových zdrojů a 

analytických metod. Vedle ryze demografických datových zdrojů z pohybu obyvatel a SLDB sloužících 

jako východiska pro popsání změn plodnosti a vzdělanostní struktury české populace, využívá česká 

data mezinárodního sociologického šetření a zpracovává je přiměřenými metodami. Cílem práce je 

zhodnotit deklarované názory na vybrané výroky vážící se k manželství, mateřství a zaměstnání a 

diskutovat, do jaké míry v případných změnách hraje roli výše vzdělání žen.  

Předložená práce má 68 stran (vč. přílohové části), je členěna do 8 kapitol včetně úvodu a závěru a její 

struktura je přehledná a logická. Po úvodu jsou zařazeny 3 kapitoly, které slouží jako východiska pro 

vlastní analýzu. Kapitoly 2, 3 a 4 shrnují základní rysy změn demografiského chování, kluturní a 

společenské změny, které se s těmi demografickými úzce váží a různě je vysvětlují, a také názorové 

klima v české společnosti týkající se tématu práce – tedy názory spojené s institucí manželství, 

s rodičovstvím, zaměstnáním a harmonizací pracovního a rodinného života. Z těchto teoreticko-

empirických východisek studentka v kapitole 5 vyvozuje cíle vlastní práce a výzkumné otázky. 

V kapitole 6 uvádí použité datové zdroje – EVS z let 1991, 1999, 2008 a 2017, přičemž data 

z posledního šetření ještě nejsou mezinárodně harmonizována a přinášejí aktuální informace, které 

rozšiřují dosud publikovaná a zpracovávaná data vln starších. Výsledky analýzy jsou obsaženy 

v kapitole 7, která je tematicky strukturována po jednotlivých výrocích. Nicméně názvy podkapitol bych 

volila více dle jejich věcného obsahu namísto přesné formulace výroků. 

V závěru studentka shrnuje základní zjištění a odpovídá na položené výzkumné otázky.  

Práce je napsána přehledně, autorka zvládla práci s literaturu i sadou datových souborů. Data zpracovala 

vhodnými metodami základní analýzy dat z výběrových šetření (popisné statistiky a třídění 2. stupně), 

pro prezentaci výsledků zvolila přehlednější grafy do textu a podrobnější tabulky do příloh. Formát 

příloh v odevzdané verzi práce však nekoresponduje v průběžnými verzemi ve Wordu a v důsledku tak 

znemožňuje adekvátní čtení výsledků obsažených ve většině příloh, neboť v tabulkách z důvodu 



špatného formátování stránek (na výšku namísto na šířku z důvodu širokých tabulek) často chybí 

legendy tabulek či jejich části.  

Ve vlastním textu práce jsme nenašla odkaz na citaci uvedenou v literatuře (RABUŠIC, L., 

CHROMKOVÁ MANEA, B.E. 2018. Hodnoty a postoje v České republice 1991–2017 (Pramenná 

publikace European Values Study). Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-8803-0.) 

Jazyková i grafické úroveň práce je dobrá (s výjimkou příloh - viz výše), výsledky jsou interpretovány 

správně pouze s minimem chyb.  

Práce nenese žádné znaky plagiátorství.  

 

Předkládaná práce Sylvie Chrtkové dle mého názoru splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou 

práci a doporučuji ji tímto k obhajobě.  
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