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Obsahem práce Kateřiny Válkové je podrobný popis změn v úrovni plodnosti žen do 

24 let včetně v letech 1920-2010. Jde o aktuální téma, neboť právě v tomto věku doznala 
úroveň plodnosti v nedávné době značných změn. Z toho důvodu je důležité, že se autorka 
pokusila shrnout i názory na těhotenství a mateřství žen v této věkové skupině, jak se s nimi 
lze setkat u psychologů, lékařů, sociologů nebo ekonomů. Zajímavé je rovněž srovnání 
soudobé situace v České republice se situací ve Francii a v Rumunsku, které tvoří druhou část 
práce. 

Kateřina Válková si téma své práce zvolila sama a pracovala zcela samostatně. Prvním 
krokem bylo shrnutí dostupné literatury k tématu - diplomatka se pokusila najít relevantní 
postoje k mateřství mladých žen jak v literatuře právnické tak sociologické, shrnula i názory 
lékařů resp. psychologů. Vzhledem k tomu, že část mladých matek spadá ještě do kategorie 
adolescence, upozorňuje i na problematiku rizikového sexuálního chování mládeže. Druhým 
přípravným krokem bylo pořízení dat, které pro starší období nejsou v elektronické podobě. 
Přitom se musela vypořádat se změnami třídění dat a změnami v repertoáru údajů dostupných 
o dětech mladých žen za toto poměrně dlouhé období. 

Teprve potom mohla přikročit k zpracování. Vlastní rozbor je založen na aplikaci 
metod demografické analýzy; diplomantka vtipně používá nejvhodnější způsoby k vyjádření 
úrovně plodnosti a skladby mladých rodících žen. V části věnované datové základně a 
metodice zpracování upozorňuje, že právě ve studované věkové skupině žen selhává např. 
výpočet věkově specifických měr plodnosti dle rodinného stavu. Pro mezinárodní srovnání 
použila shlukové a faktorové analýzy. 

Diplomová práce je předložena ve velmi pěkné grafické úpravě, je dobře 
strukturovaná, jednotlivé kapitoly mají logické členění, je i po stylistické stránce pěkně 
napsaná. Práce má 107 stran, z toho jsou 4 strany příloh. Obsahuje všechny požadované 
náležitosti. V úvodu Kateřina Válková představuje výchozí hypotézy, které následně ověřuje. 
Sympatické je, že uvádí i úvahy, jejichž potvrzení se jí prokázat nepodařilo. Naopak při 
analýze dospěla k neočekávaným zjištěním. Vlastnímu rozboru plodnosti v nejmladších 
věkových skupinách žen předřazuje část, v níž shrnuje hlavní rysy vývoje plodnosti žen na 
území České republiky ve studovaném období - a ve stejném rozsahu ukazatelů pak analyzuje 
také plodnost mladých žen. Právě tato komparace jí umožnila názorně ukázat na proměnu 
mateřství mladých žen za uplynulých 90 let, resp. v čem se odlišuje od celkového vývoje. 

Při zpracování musela autorka reagovat i na změny datové základny. Oceňuji, že 
autorka použila všech dostupných dat a tak pracuje například i s informacemi o věku otců dětí 
rozených mladým ženám, zajímá ji porodní hmotnost narozených dětí, podíly vícerčat. Při 
interpretaci se autorka nedopouští chyb, závěry jsou formulovány výstižně a o porozumění 
speciální problematice svědčí dobře i otázky, které autorka v závěru pokládá a na které z 
agregovaných dat odpovědět nelze. 

Zvolené metody rozboru považuji za adekvátní a získané výsledky za průkazné. 
Diplomantka prokázala, že zvládla metody demografické analýzy i pokročilé statistické 
metody; její práce přispěla k rozšíření znalostí vývoje obyvatelstva České republiky ve 20. 
století. Podle mého názoru splňuje práce Kateřiny Válkové „Proměny mateřství v nejnižších 
věkových skupinách matek z pohledu demografie“nároky kladené na diplomové práce a 
doporučuji ji k obhajobě.  
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