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Abstrakt  

Disertační práce je věnovaná plodnosti druhého pořadí a modelu dvoudětné rodiny v kontextu 

měnících se společenských a strukturálních podmínek v České republice. Studie zkoumá podmínky a 

kontext narození druhého dítěte i obecné hodnoty spojované s dětmi a rodičovstvím a obsahuje diskusi 

vybraný faktorů souvisejících s rozhodovacím procesem ohledně narození druhého dítěte. Autorka 

analyzuje také determinanty narození druhého dítěte v české společnosti a pravděpodobnost narození 

druhého dítěte s ohledem na vybrané proměnné na mikro-sociální úrovni a pokouší se postihnout 

procesy, které působí na zvyšování či snižování intenzity narození druhého dítěte mezi různými 

skupinami žen. Specifickou pozornost v tomto ohledu věnuje vlivu vzdělání a partnerské historie 

potenciálních matek.  

Studie je rozdělena do tří tematických částí. Po úvodních kapitolách je první část věnována vývoji 

porodnosti a proměnám reprodukčních vzorců v České republice v průběhu několika posledních 

desetiletí, proměně (společenského) kontextu, ve kterém je reprodukce realizována, ale také 

teoretickým koncepcím, které se zabývají vysvětlením výrazných proměn reprodukčního chování 

v posledních 20 letech. Druhá část studie je zaměřena na rozhodovací procesy a hodnotové orientace 

spojené s reprodukcí z pohledu jednotlivce a je věnována analýze plánů, preferencí a hodnotových 

orientací spojených s reprodukčním chováním v České republice. Zvláštní pozornost je v tomto ohledu 

věnována tématu dvoudětné rodiny. Třetí část vychází z obecného teoretického rámce studia životní 

dráhy a za použití metod analýzy historie událostí zkoumá vybrané proměnné, které mohou ovlivňovat 

narození druhého dítěte i jeho časování.  

Pro analýzy jsou použity tři hlavní datové zdroje – data Českého statistického úřadu, Human 

Fertility Database a data reprezentativního výběrového šetření Muži a ženy v ČR: životní dráhy a 

mezigenerační vztahy (Generations and Gender Survey 2005 a 2008). Toto šetření je součástí 

mezinárodního programu koordinovaného Ekonomickou komisí OSN pro Evropu.  
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