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Plánování plodnosti českých žen v kontextu preferenční teorie 

 

 

Téma práce je zajímavé a dotýká se dlouhodobě aktuálního tématu rodinné politiky, a 

to podpory žen v oblasti skloubení práce a rodiny. V kontextu nízké plodnosti narůstal 

význam harmonizace práce a rodiny již od 90. let 20. století. Nicméně není zřejmé, jak 

nástroje rodinné politiky fungují, když lze očekávat, že ne všechny ženy kladou stejný důraz 

na obě role, tj. být ekonomicky aktivní a zároveň být matkou. Proto se objevily snahy o 

typologizaci žen, která by objasnila, jaké jsou možnosti stávajících či připravovaných opatření 

rodinné politiky a zároveň nastínila, u jakých skupin žen, lze očekávat, jestli budou daná 

opatření fungovat. Nejvíce citovanou typologií je tzv. preferenční typologie od Hakimové 

(2000 a 2003), která rozlišuje ženy orientované na zaměstnání, ženy adaptivní a ženy 

orientované na rodinu. C. Hakimová preferenční teorii vytvořila na základě empirického 

výzkumu ve Velké Británii a ve Španělsku. 

 

Cílem práce je ověřit preferenční teorii na českých datech. Autorka se pokusila zjistit, 

zda se odlišné preference českých žen odrážejí v plánování rodičovství. Obdobný pokus 

učinili na datech z českých sociologických šetření již Rabušic a Chromková Manea (2007 a 

2014), proto autorka využila možnosti porovnání výsledků. Autorka použila data 

z výběrového šetření Ženy 2016, jehož součástí byly obdobné otázky umožňující vytvoření 

typologie. Nicméně v bakalářské práci byla využita upravená typologie podle Rabušice a 

Chromkové Manea ‚2014), která obsahuje jednu skupinu žen navíc a to tzv. „nekonzistentní“.  

 

Je potřeba konstatovat, že se jedná o poměrně náročné téma na bakalářskou práci, 

nicméně autorka se s tímto tématem vypořádala adekvátním způsobem. Práce s daty vychází 

ze znalostí metodologických postupů dosažených v bakalářském studiu. Z hlediska dalšího 

využití by si dané téma zasloužilo zhodnocení širšího kontextu preferenční teorie a využití 

kritického zhodnocení výsledků nejen v porovnání s upravenou typologií dle Rabušice a 

Chromková Manea (2014), ale také s původní typologií Hakimové‚ 2000) a možným cílem by 

mohlo být navržení typologie, která by více odpovídala vlastním zjištěním. Takový záběr by 

však odpovídal rozsahu diplomové práce. 

 

Struktura práce je přehledná a odpovídá záměrům práce. Součástí struktury jsou jak 

teoretické koncepty, kde klíčová pozornost je věnována preferenční teorii a její kritice, dále 

zdroje dat a metodologie. Analytická část obsahuje stručné zhodnocení vývoje plodnosti 

v Česku s adekvátním rozdělením generací českých žen do dvou skupin (1966-1976 a 1977-

1990), které následně porovnává i v rámci typů žen dle preferenční teorie. V závěru práce 

autorka reaguje na stanovené hypotézy a přehledně shrnuje hlavní výsledky.  

 

B. Haklová v předložené práci prokázala, že si osvojila základy vědecké práce. Umí 

využívat základní metody demografické analýzy i statistické přístupy, výsledky umí popsat a 

interpretovat. V práci jsou využívány relevantní postupy a aktuální informační zdroje věnující 

se danému tématu. Práce má všechny formální náležitosti a splňuje požadavky kladené na 

bakalářské práce. Práci doporučuji přijmout k obhajobě. 

 

 

 

29.5.2022      doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 


