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Barbora Haklová: Plánování plodnosti českých žen v kontextu preferenční teorie 

 

Předkládaná bakalářská práce se věnuje aplikaci preferenční teorie Catherine Hakim v českém 

prostředí a hledání odlišností v reprodukčních záměrech mezi jednotlivými skupinami žen 

diferencovanými z hlediska svého přístupu k zaměstnání, rodině a kombinaci obou těchto sfér. 

Preferenční teorii C. Hakim zavedl do českého kontextu uvažování o faktorech ovlivňujících (nejen) 

plodnost tým prof. Rabušice, který zároveň na základě empirické analýzy navrhl modifikaci indikátorů 

potřebných pro tvorbu této typologie. Tato modifikovaná sada otázek, využitá mj. také v šetření 

realizovaném Katedrou demografie a geodemografie PřF UK, slouží jako východisko i pro předkládanou 

práci. Z tohoto hlediska se jedná o vysoce aktuální a originální téma, stejně tak jako o unikátní datový 

zdroj výběrového šetření, který měla studentka k dispozici.  

Bakalářská práce je logicky koncipovaná, po úvodu následují teoretická východiska, která představují 

především samotnou preferenční teorii Catherine Hakim vč. její kritiky (kapitola 2) a také její aplikaci 

a modifikaci týmem prof. Rabušice v českém prostředí (kapitola 3). Druhý demografický přechod velmi 

stručně představený v kapitola 2.1 ve dvou odstavcích však působí trochu samoúčelně, bylo by vhodné 

jej buďto rozvést a diskutovat specifika v kontextu ČR, nebo více integrovat v rámci diskuse preferenční 

teorie.    

V kapitole věnované preferenční teorii na řadě míst chybí vhodné citace, sice je uvedeno, že je to dle 

Hakim, ale ne vždy je odkázáno na konkrétní práci, a to ani když jsou citovány konkrétní důvody nebo 

faktory, které Hakim formuluje. 

Na teoretická východiska navazují výzkumné otázky a hypotézy, které jsou relevantní ke zvolenému cíli 

práce. Ve výzkumných otázkách bych se nebála být ještě přesnější, aby byly naprosto srozumitelné 

i čtenářům, kteří nebudou číst teoretická východiska slovo od slova. Např. u VO „Jaký je vztah mezi 

preferencemi žen a jejich nejvyšším dosaženým vzděláním?“ není zřejmé, jaké preference budou 

studovány, zda preference ohledně reprodukce (počet dětí, časování), nebo preference zaměstnání vs. 

rodina v intencích C. Hakim. U otázky je rozebíráno vysokoškolské vzdělání a rodinná vs. pracovní 

orientace žen, hypotéza je však formulována na adaptivní ženy. Výklad tématu by měl spolu logicky 

souviset a vyplývat jedno z druhého.  

Další dvě kapitoly představují data a metodiku zpracování práce. V metodické části (str. 28-29) je  

diskrepance vzorců průměrného věku při narození 1. dítěte a věku celkem – v jednom vzorci je x a ve 

druhém vzorci x+0,5. Není mi zcela jasné, proč je součástí metodické části již komentář výsledků 

kontingenčních tabulek, avšak bez jejich zobrazení. Do metodiky je vhodné uvést, jaké statistické 

metody budou využity např. včetně testů, samotné výsledky testů se však obecně uvádějí v samotné 

analýze u konkrétní tabulky (např. formou poznámky pod tabulkou, poznámky pod čarou atd.). Naopak 

v metodologické části dle mého názoru chybí, podle čeho byly konstruovány proměnné plánovaný 

počet dětí a plánovaný věk narození 1. dítěte, který je využíván v analýze. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o data z výběrového šetření, měla by metodika obsahovat formulaci otázek, ze kterých proměnné 

vycházejí. Např. v analytické části práce je používán pojem plánovaný počet dětí, otázka („Když 

vezmete v úvahu všechny okolnosti ve Vašem současném životě, kolik dětí celkem chcete mít?“) však 

byla formulována na chtěný počet dětí, protože řada z respondentek již má tolik dětí, kolik chtěla mít 

a další neplánuje.  



Kapitola 7 a 8 je věnována samotné analýze. Kapitola 7 představuje analýzu plodnosti v letech 1990-

2019 z dat ČSÚ. Představuje tak základní kontext změn posledních 30 let, na kterém se svojí 

reprodukční dráhou podílely dotazované respondentky. Na zvážení by však bylo doplnit tuto analýzu 

o některé generační ukazatele, neboť navazující analýza dotazníkového šetření vychází právě 

z generačních odlišností a transverzální kontext tak dobře neumožňuje integrovat zjištění obou 

analytických kapitol.  

8. kapitola prezentuje výsledky analýzy vybraných témat z šetření Ženy 2016. Předkládané analýzy 

pokrývají výzkumné otázky a podávají základní přehled o vzájemných souvislostech mezi sledovanými 

znaky. Interpretace výsledků jsou korektní, autorka správně upozorňuje na problematickou analýzu 

málo zastoupené skupiny žen a snaží se s tím v analýze vypořádat. Oceňuji také, že průměrný věk při 

plánování narození dítěte z šetření je doplněn o intervaly spolehlivosti.  

Zajímavé je, že zastoupení žen orientovaných na zaměstnání je výrazně nižší než u předešlých českých 

výzkumů, zasloužilo by si alespoň zmínit tuto výraznou diskrepanci již v analytické části, správně na ni 

autorka poukazuje v diskusi a hledáte možná vysvětlení.  

V tabulkách i v textu jsou uváděna procenta na 2 desetinná místa – vzhledem k tomu, že se jedná 

o výběrové šetření zatížené výběrovou chybou v řádu nízkých jednotek procent, není tato kvazi-

přesnost namístě. Doporučila bych použít max. 1 desetinné místo, v textu zaokrouhlovat klidně na celá 

čísla.  

Věcnou výhradu mám ke grafům 3 a 4 - nerozumím, co je zde 100 % a co zde tedy vlastně srovnáváme. 

Je interpretace grafu 4 taková, že téměř 80 % adaptivních žen plánuje zůstat bezdětných? Asi ne. Zdá 

se mi, že je základ zvolen nevhodně, protože adaptivních žen je ve vzorku výrazně dominantní podíl 

a pokud je jako 100 % brán cílový počet dětí (graf 4), vždy bude nejvyšší podíl u adaptivních bez ohledu 

na kategorii počtu dětí. Pro srovnání různých typů žen podle toho, jak se liší v plánovaném počtu dětí, 

musí být 100 % daný typ žen (případně v kombinaci s generací) a nikoli celkový počet dětí. Obdobný 

problém je s grafem 3, rozhodně neukazuje strukturu vzdělání jednotlivých typů žen, ukazuje pouze to, 

že v souboru je okolo 70 % žen klasifikovaných jako adaptivní. 

Před samotným závěrem je ještě zařazena kapitola s diskusí. Zde autorka dobře nastiňujete možné 

problémy v typologii žen nacházejících se v různých fázích reprodukce – deklarované preference 

bezdětných žen nejsou ovlivněny zkušeností s rodičovstvím jako v případě žen s dětmi nebo žen 

s ukončenou reprodukcí. Bylo by proto vhodné i v analytické části opatrněji formulovat „plány“ – v celé 

práci se hovoří o plánovaném počtu dětí, ale u velké části žen ze starších generací je tento počet již 

zároveň realizovaným počtem dětí na rozdíl od skupiny bezdětných. Rozšíření analytické části o tuto 

optiku by bylo užitečné např. rozlišením dvou skupin žen, které již svůj plán naplnily (plánované počty 

dětí se rovnají reálným počtům), a které zatím nikoli (plánovaný počet dětí je vyšší než reálný).  

Závěr se vrací k výzkumným otázkám a poskytuje na ně odpovědi vycházející z analytických částí práce.  

V textu je řada formulačních nepřesností, které jsou zavádějící a ve výsledku zhoršují srozumitelnost 

a plynulost textu. Částečně možná plynou z překladu z angličtiny, nicméně v budoucnu by se jich 

autorka měla v odborném textu vyvarovat. Namátkou:  

Str. 12 „K výzkumu použila pouze tři otázky...“ – nepřesné, 3 otázky z realizovaného výzkumu byly 

použity k vytvoření typologie, ke svému výzkumu jich samozřejmě potřebovala více, dotazník musel 

obsahovat minimálně také otázky na reprodukční chování a preferenci typu opatření rodinné politiky, 

které Hakim analyzuje. 



Str. 13 - „Třetí vstupní předpoklad uvádí, že ženy mají v rámci tří skupin preferenční teorie odlišné 

osobní preference a hodnoty. Z tohoto důvodu mohou mezi ženami následně vzniknout konflikty.“ 

Jaké konflikty? Opravdu konflikty mezi ženami?   

Str. 43 „Proměnné jsou rozděleny na dvě již výše zmíněné kohorty (starší a mladší).“ – rozděleny mohou 

být respondentky, nikoli proměnné 

Diskuse – „.... v roce 2014 měli data za ženy, které se narodily v letech 1956–1971 a většina z nich měla 

již tou dobou ukončené reprodukční období. Také tyto ženy žily většinu svého života v době 

komunismu...“ – ženy narozené na přelomu 60. a 70. let nežily z perspektivy výzkumu z r. 2014 většinu 

času v komunismu. V r. 1989 jim bylo okolo 20 let a do šetření v r. 2014 uběhlo dalších 25 let. 

 

I přes výše uvedené poznámky nebo dílčí výtky autorka prokázala, že si osvojila důležité principy 

odborné vědecké práce, umí pracovat s odbornou literaturou, s různými typy dat a datových zdrojů a 

aplikovat na ně odpovídající analytické metody. Předkládaná práce Barbory Haklové dle mého názoru 

splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji tímto k obhajobě.  
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