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1. Rozbor poznávacího problému 

Za rozbor poznávacího problému lze považovat pouze kapitolu 1.1. Takto koncipovaný „rozbor“ je však 

naprosto nedostatečný, a to z několika důvodů: zaprvé jeho faktický rozsah činí jen cca 1/3 stránky 

(zbytek jsou citace, schéma a popis metodologie). Zadruhé je prezentován jen jeden z několika možných 

teoretických základů (teorie racionální volby). Zatřetí zcela chybí specifikace vztahu mezi zvoleným 

teoretickým přístupem a provedenou analýzou. 
 

2. Výběr relevantní literatury a pramenů 

Autorka pracuje extenzivním způsobem s pramennými dokumenty (právní normativní akty), což je 

pochopitelné s ohledem k cíli práce. Dále pracuje s výsledky dříve provedených výzkumů a prokazuje 

dobrou orientaci v pramenech, které charakterizují aktuální situaci v ČR. Na druhé straně využívá jen 

velmi málo metodologickou literaturu a zcela pomíjí zahraniční prameny analyzující natalitní chování. 
 

3. Cíle práce a výzkumná otázka 

Cíl práce je jasně specifikován; autorka ve své práci zamýšlí „analyzovat vývoj porodnosti 

v souvislostech legislativních změn … v dlouhém časovém období (1950 – 2008)“. Je chvályhodné, že 

autorka svůj cíl zasazuje do kontextu ostatních badatelských aktivit prováděných v dané oblasti a 

navazuje na dříve provedená šetření. 
 

4. Popis použité metodiky 

Adekvátní popis metodik v práci chybí – čtyřřádková noticka na str. 12 nemůže být považována ani za 

anonci, natož za popis samotný. Zjevně se zde projevuje nedostatečná práce autorky s metodologickou 

literaturou. Nejde jen o to, že v práci chybí popis metod, mnohem horší je, že práce samotná postrádá 

jakékoliv metodologické ukotvení. Z tohoto pohledu jde o pouhý souhrn legislativních opatření doplněný 

paralelním popisem vývojových trendů načerpaných z Demografické příručky. Pokus dovozovat závěry 

z pouhého časového souběhu je zcela nepatřičný (zejména) z důvodu chybějícího kauzálního nexu; 

autorka v mnoha částech své práce považuje legislativní změny za příčinu pohybu obyvatelstva, aniž by 

svá tvrzení jakkoliv dokládala. 
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5. Argumentace předložených tvrzení 

Předkládaná tvrzení ve velké většině postrádají důkaz, což plyne z neadekvátní metody analýzy. 

Konkrétní citace zde uvádět nechci – stačí nahlédnout např. do kapitoly 6, v níž lze v každém odstavci 

nalézt nejméně jedno tvrzení bez potřebného argumentačního doložení. 

 

6. Závěry práce 

Závěry práce navazují na prezentované podklady jen velmi volně, navíc jsou plné obecných tvrzení 

(„většina žen se rozhoduje“), zřejmých banalit („pokud dojde k poklesu státní podpory, řada žen se 

rozhodne narození dítěte o nějaký čas odložit“) a subjektivismů („podle mého názoru není dobré do 

rozhodování … příliš zasahovat“). 

 

7. Celkové hodnocení práce 

I přes své výhrady k epistemologickému přínosu práce, metodologické prázdnotě a s vážnými pochybami 

o sociologické relevanci přístupu, který si autorka zvolila, doporučuji ji k obhajobě a celkově ji hodnotím 

jako dobrou. 
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