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 Přeměna reprodukčního chování populace v České republice probíhající od 

devadesátých let dvacátého století se zásadním způsobem promítla v úrovni a časování 

plodnosti. Vývoj celé řady demografických ukazatelů naznačuje, že přechod k tzv. modelu 

pozdní plodnosti ještě zdaleka není ukončen. Tato skutečnost vyvolává mezi demografy a 

sociology celou řadu otázek, mezi nimi také otázky týkající se budoucího složení a velikosti 

rodin. Do jaké míry zůstane v české společnosti dosud relativně stabilizovaný model 

dvoudětné rodiny převládajícím typem rodiny? Jak z názvu práce vyplývá autorka oprávněně 

zkoumá, která ze dvou alternativ bude pro českou společnost pravděpodobnější. Zda se větší 

podíl žen rozhodne mít pouze jedno dítě, nebo budou i nadále rodiče směřovat k formování 

dvoudětné rodiny, avšak s tím, že se v populaci zvýší podíl bezdětných žen. 

 

 Předložená práce je poměrně rozsáhlá a čítá více než 200 stran. Kromě standardních 

náležitostí je hlavní část práce soustředěna do osmi kapitol, které tvoří tři vhodně integrované 

části. V první části se autorka zabývá změnou kontextu reprodukčního chování české 

populace z širšího pohledu: socioekonomickým vývojem, vývojem vzdělanostní struktury, 

přehledem opatření na podporu rodin, apod. Vlastní proměnu reprodukčního chování velice 

precizně analyzuje s použitím jak dat ČSÚ, tak nového zdroje Human Fertility Database. 

Shrnuje také hlavní teoretické koncepce, které přispívají k vysvětlování změn v reprodukčním 

chování evropských populací. Druhá a třetí část vychází z dat výběrového šetření GGS. 

Nejprve je zkoumána hodnotová proměna české společnosti a následně faktory, které 

ovlivňují narození druhého dítěte s použitím teoretického rámce studia životní dráhy. 

V závěru práce jsou shrnuty hlavní výsledky zkoumané problematiky. 

 

Autorka předložila práci přehlednou, logicky strukturovanou a vědecky podloženou. V 

práci se promítají její vědecké zkušenosti získané při řešení nejen národních výzkumných 

témat, ale také během účasti na mezinárodně uznávaném projektu GGS (Generation and 

Gender Study), který je mezinárodně uznávaný. Data získaná ze šetření GGS ve své práci 

využívá k aplikaci nových pokročilejších metod, tzv. „event history“ analýzy. Zároveň byly 

již některé výsledky práce publikovány v recenzovaných časopisech. Psaný projev je čtivý a 

zasvěcený, použitá literatura řádně citovaná. 

 

 Zkoumané téma je nesporně zajímavé a aktuální, proto bych ráda položila některé 

otázky jako námět pro debatu během obhajoby. Uvedené výsledky poukazují na důležitost 

sociálního kontextu při rozhodování jednotlivců o vlastní reprodukci, jež je v souladu s teorií 

„pasti nízké plodnosti“ (Lutz et al. 2006) na str. 198. Autorka v práci také zmiňuje, že u 



mladších respondentek lze identifikovat klesající trend v plánovaném počtu dětí a dochází 

k závěru, že je nepravděpodobné dosáhnout konečné plodnosti úrovně dvou dětí na jednu 

ženu (str. 200). Lze očekávat, že i nadále bude Česká republika patřit mezi státy s nízkou 

úhrnnou plodností pod 1,5 dětí na jednu ženu?  

 

V práci je také poukázáno, že existují malé rozdíly v reprodukčních plánech žen 

s různým stupněm vzdělání, avšak ženy s vysokoškolským vzděláním čelí větším 

strukturálním bariérám a tím nižší realizaci původních reprodukčních plánů. V čem spočívají 

tyto bariéry a zda je možné tyto bariéry zmírnit zaváděním vhodných opatření. Kde vidíte 

nedostatky v přístupu české rodinné politiky? Do jaké míry je prosazení modelu genderové 

rovnosti po vzoru skandinávských zemí skutečně efektivním řešením problému nízké úrovně 

plodnosti v České republice? 

 

 

Jsem přesvědčená, že autorka jasně prokázala tvůrčí schopnosti v dané oblasti 

výzkumu. Předložená disertační práce splňuje všechna kritéria kladená na disertační práce 

v daném oboru a je zárukou, že Anna Šťastná je kvalifikována k úspěšnému obhájení 

disertační práce. 

 

 

 

 

 

V Praze 14.9.2011  RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 


