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Proměny plodnosti v nejnižších věkových skupinách matek z pohledu demografie 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Autorka si zvolila zajímavé a aktuální téma, které je často diskutované v odborných kruzích nejen demografů. Problematika 

plodnosti velmi mladých žen resp. časného mateřství je aktuálně diskutována v medicíně,  psychologii, sociologii, je to téma 

zohledňované také např. v úvahách politiků a ekonomů při koncipování rodinné politiky. V demografii byla publikována 

v souvislosti s novými vzorci demografického chováním po roce 1990 řada prací na toto téma, nicméně  předkládaná práce je 

hodnotí  v pojetí demografa i sociologa. Autorka se nevěnuje pouze situaci v Česku,  ale pomocí typologie zmapovala i situaci 

v  zemích  Evropské unie. Práce je cenná rozsáhlou teoretickou částí zabývající se teoriemi chování osob ve věku přechodu od 

adolescence do dospělosti a okolnostmi časného mateřství z aspektů sociálních, ekonomických, legislativních i biologických, 

objasněny jsou změny postojů mladých lidí k sexualitě a reprodukčnímu chování obecně v souvislosti s průběhem druhého 

demografického přechodu. Téma práce je zpracováno neotřele a bezpochyby je přínosem pro demografické poznání. 

Struktura práce je logická, práce se skládá z poměrně rozsáhlé části teoretického charakteru, v níž je velmi kvalitně pojednána 

diskuse s literaturou již zmíněných oborů. Následují kapitoly uvádějící východiska vlastní analytické práce –  přehled použité 

relevantní literatury k tématu i literatury metodické, diskutovány jsou zdroje dat a jejich kvalita. Další kapitola s názvem 

Metody práce seznamuje jak s rozčleněním zkoumaného období a výběrem analyzovaných států, tak s  použitými ukazateli a 

vícerozměrnými statistickými metodami.  Nevadí, že jednoduché ukazatele porodnosti a plodnosti jsou popsány pouze slovně, 

avšak měly by být popsány správně a přesně (např. nepřesná formulace definice úhrnné plodnosti nebo zmateně formulovaný 

způsob  výpočtu průměrného věku matky při porodu).  Dost nevyvážene působí také skutečnost,  že vedle definic plodnosti, 

plodivosti a živě narozeného dítěte (není však zmíněno, že se tato defnice  během zkoumaného období měnila), chybí definice 

např. redukovaných měr plodnosti. Tato kapitola působí poněkud neuspořádaným dojmem; zatímco podrobně je diskutován 

např. pojem legitimita, jen velmi stručně je popsána shluková a faktorová analýza. Ačkoliv zařazení podrobnějšího popisu 

těchto metod  teprve  v kapitole sedmé týkající se již vlastní diferenciace zemí EU nepovažuji za příliš šťastné,  na tomto 

místě měl být alespoň odkaz na podrobnější metodiku výpočtu v příslušné kapitole.  

Těžiště analytické práce tkví v kapitolách 6 a 7. Autorka hodnotí fenomén časného mateřství  (tedy mateřství žen do 25 let) ve 

dvou rovinách: analyzuje vývoj a změny celkové plodnosti v  historických souvislostech vývoje společnosti a vlivu 

dlouhodobých trendů demografického vývoje v Evropě a dále podrobněji  je analyzována časná plodnost žen do 25 let.  Druhá 

z těchto kapitol se pak zabývá diferenciací evropských  zemí z hlediska plodnosti a vytváření a rozpadu rodin. Autorka 

rozdělila 22 evropských zemí do tří skupin, k rozdělení použila faktorové a shlukové analýzy. Charakteristiky  časné plodnosti 

jsou studovány u jednoho vybraného státu reprezentujícího danou skupinu  ( Česko, Francie, Rumunsko).  Kladně hodnotím, 

Zjištěné výsledky jsou na konci každé z těchto kapitol přehledně shrnuty a hodnoceny, čímž analýza získala na přehlednosti.  

V závěru práce jsou přehledně diskutovány výsledky analýzy v kontextu evropského demografického vývoje, hodnocena  je 

platnost pracovních hypotéz. Cením si konstatování, že sice demografická analýza přinesla řadu zajímavých výsledků, které 

výstižně popisují změny plodnosti žen do 25 let,  nicméně  tato analýza jen rámcově vysvětluje okolnosti narození dětí  

mladým matkám,  jejich postavení a socioekonomické charakteristiky; nepřímo tím tedy autorka ukazuje hranice 

demografických analýz a současně navrhuje další podrobnější výzkum časného mateřství.     

K práci nemám kromě již zmíněných vážnější připomínky,  přesto si ale dovoluji na několik nepřesnotí upozornit:   

K názvu práce: vhodné by bylo  zohlednit region, jehož se analýza týká, případně i zkoumané období  

Rozhodnutí autorky označovat zkoumaný soubor matek jako matky „do 24 let“,  míněno včetně  tohoto věku, nepovažuji za 

šťastné; v práci je to sice vysvětleno (s. 12), ale toto označení v současné terminologii je zavádějící, neboť pro určení 

věkových skupin se používá kritérium dokončeného věku, pro který je hranicí věk při dosažení dalších narozenin, v tomto 

případě 25 let. Vhodnější by proto bylo  vymezit  soubor buď intervalem – ženy ve věku 15-24 let, nebo věkem při dosažení 

dalších narozenin - ženy do 25 let.  

Grafy znázorňující různě dlouhé věkové kategorie stejným rozpětím intervalů na ose: ačkoliv jde o schématické zobrazení, je 

to zavádějící – vhodnější by  byly možná sloupečky v odpovídající síle.     

V obr 24, s. 63 chybí, v jakých jednotkách je udáván vývoj  mrtvorozenosti 

Nezaměňovat termíny technologie a technika (s. 31) 

 

Po formální stránce je práce zdařilá, text vyváženě doplňují dobře čitelné grafy a tabulky. U převzatých údajů i v diskusi 

literatury jsou správně uvedeny odkazy na literaturu a prameny, uvedené v obsáhlém sedmistránkovém seznamu na konci 

práce, součástí práce je i 10 přílohových tabulek nebo obrázků.  Práce je napsána dobrým slohem.   

 Z práce je patrná lidská vyzrálost autorky, schopnost kritického přejímání názorů na dané téma autorů z jiných oborů.  

Autorka se dobře se zorientovala v odborné literatuře demografické i sociologické, dokázala, že umí  používat základní i 

pokročilé metody demografické analýzy, výsledky dokáže samostatně kriticky interpretovat a kombinovat je s poznatky 

dalších oborů, dobře využila své sociologická erudice.   

 

Práce Kateřiny Válkové„Proměny plodnosti v nejnižších věkových skupinách matek z pohledu demografie“ splňuje 

požadavky kladené na diplomové práce, považuji ji za zdařilou  a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

V Praze 11.9.2012                                                                            RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. 

 


