
 
 
 
Konzultantský posudek na bakalářskou práci Lucie Fraindové Vliv legislativy na 
natalitní chování obyvatelstva v ČR 
 
Bakalářská práce je vlastně přehledovou studií, která vychází z dostupné české literatury 
napsané na dané téma (a další víceméně sociologická témata spojená s problematikou 
natality). Autorku v práci podává náhled na období 1950-2008 (současnost)  se zřetelným 
cílem  shrnout a provázat poznatky ze různých pramenů a studií, které byly věnovány určitým 
obdobím vývoje po roce 1945. Práce se opírá o cíleně a smysluplně vybrané údaje jak ze 
statistik ČSÚ, tak z různých vyběrových šetření, v oblasti legislativy dostatečně podrobného 
přehledu přijatých vládních a ministerských opatření.    
 
 Vzhledem k tomu, že téma natalitního chování populace a možnost jeho ovlivňování 
státem je v odborném i veřejném diskurzu přítomné po několik desetiletí a v souvislosti 
s demografickým vývojem v devadesátých letech i v současnosti rozsah a váha tohoto 
diskurzu spíše roste, nedalo se předpokládat, že autorka může přinést ve své práci nějaký 
zcela nový nebo zásadně odlišný pohled. To, co práce přinesla a co bylo také jejím smyslem a 
bylo založeno v projektu, je především celkový pohled na vývoj daného problému od 
padesátých let po současnost. Tento pohled je dostatečně podložený znalostí relevantní 
literatury, v rámci možností a daného rozsahu práce je i dostatečně komplexní. Autorka je si 
plně vědoma složitosti zkoumaného problému a v závěru práce jasně konstatuje, v čem vidí 
smysl možných legislativních zásahů do reprodukčních procesů. 
 
Práce má přehledné a logické členění.  V rozumné míře jsou uvedena data (tabulky, grafy), 
navíc vhodně je část přesunuta do přílohy. 
 
Autorce je možné vytknout malou pozornost, kterou věnuje výkladu teoretického východiska 
(teorie racionální volby). Považuji též za nedostatečné (čtyřřádkové) vysvětlení použité 
metodologie. I když je asi zřejmé, že jak „racionální volba“, tak časové porovnání muselo být 
východiskem a konceptem pro zhodnocení vlivu legislativy na natalitní chování, přesto tato 
část měla být zpracována do samostatné kapitoly, která by kromě uvedeného měla diskutovat 
omezení spojená s daným konceptem a postupem, jiné možné teoretické přístupy, …. 
Je třeba říci, že stručnost a určitá heslovitost, je vlastní celému textu.  Na řadě míst, nejen 
v této (stránkové) subkapitolce věnované teoretickému konceptu, by bylo potřeba výklad 
rozšířit, nezůstat jen u citací, doplnit určitou vlastní diskusi. 
 
Celkově: Autorka splnila cíle, které si kladla v projektu práce. Podala přehled postavený na 
solidních znalostech dat i literatury, který je právě ve své ucelenosti  a vyváženosti 
nepochybným přínosem. Vzhledem k výše uvedeným výhradám hodnotím práci velmi dobře. 
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