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Disertační práce Anny Šťastné je významným příspěvkem k mnohaletým diskusím 

o proměnách rodinného a natalitního chování a jejich determinaci. Navzdory zdánlivě 

úzce vymezenému tématu – druhé dítě v rodině – se autorka zaměřuje na dané téma 

velmi komplexně a věnuje se vlastně široké problematice natalitního chování a jeho 

sociálních a individuálních determinant. Samotné změny plodnosti rozebírá velmi 

zevrubně z řady relevantních aspektů a současně je zakotvuje do širšího kontextu 

rodinného chování. 

Disertační práce je logicky a účelně strukturována, takže je zřetelný autorčin 

výkladový postup, zaměřený na rozbor sledovaných jevů na pozadí společenských 

podmínek i změn v hodnotově normativní sféře. Formální požadavky na práci s dosavadní 

literaturou autorka překračuje svým přístupem, kdy vyhodnocení dosavadního poznání 

jednak předchází všechny analytické kapitoly a současně jsou výsledky autorčiných 

analýz konfrontovány s poznatky dalších autorů, kteří se daným konkrétním jevem 

zabývali. Při analýzách autorka pracuje jak se statistickými, tak reprezentativními 

empirickými daty a podle toho volí celou škálu výzkumných metod. 

Autorka vychází z analytického popisu proměn společenských a strukturálních 

podmínek demografického chování. V této části se autorka úspěšně snaží postihnout 

hlavní součásti společenského a ekonomického kontextu demografického chování. Text je 

nicméně poněkud popisný, např. v části o vzdělání bych očekávala spíše nějaké 

zhodnocení průchodu mladých generací v různých obdobích vzdělávacím systémem, tedy 

změn v dostupnosti vzdělávacích stupňů a využívání měnících se možností (což, jak 

autorka dále dokládá, ovlivňuje např. časování vstupu do rodičovství s jeho dalšími 

konsekvencemi). Autorčin přístup lze zřejmě vysvětlit snahou o žádoucí stručnost a také 

tím, že v případě knižní publikace předloženého textu, kterou bych rozhodně podpořila, je 

daná forma prezentace socio-ekonomických souvislostí podána účelně ve vztahu 

k případným zahraničním čtenářům (jimž je disertace potenciálně zpřístupněna díky 

zpracování v angličtině). Musím nicméně připojit ještě jednu z mála výtek k této práci, a 

to fakt, že tato část není ukončena nějakým shrnutím hlavních externích determinant 

rodinného chování, vztahujícím se k dalším analýzám jeho proměn.  

Na úvodní část autorka navazuje zevrubnou a komplexní analýzou vývoje 

porodnosti a proměn reprodukčních vzorců. V této části lze pozitivně hodnotit především 

dva aspekty. Jedním je využití dlouhodobého retrospektivního pohledu, který umožňuje 

v dalším textu odkrýt hlubší podstatu změn rodinného chování i jejich možné důsledky.  

Druhým je porovnání obrazu vývojových trendů získaných použitím různých indikátorů. 

Tento přístup autorce umožňuje věrněji a spolehlivěji vysvětlit popisované trendy. 

 Následně se autorka po krátkém, ale obsažném, vyhodnocení teorií porodnosti a 

soudobé literatury vysvětlující pokles porodnosti věnuje hodnotově normativnímu 

kontextu natalitního chování se zaměřením na porody druhého pořadí. Vlastní analýzy 

zde konfrontuje s poznatky jiných autorů. Zde si klade jednu z nejzásadnějších otázek 

celé disertace – jaké modely prokreačního chování se vyvinou z dnešních trendů, zda se 

spíše rozšíří podíl jednodětných domácností (jak je často předpovídáno), nebo spíše 

naroste bezdětnost kombinovaná s převládajícím dvoudětným modelem u těch, kdo děti 

mít budou. 

Zajímavou součástí disertační práce je kapitola osmá o naplňování krátkodobých 

reprodukčních plánů, a to nejen použitou metodou, již jí umožnila longitudinální data. 

Autorka zde nahlíží na málo zkoumanou, ač často deklarovanou, souvislost mezi těmito 

plány a jejich modifikacemi pod vlivem vybraných důležitých faktorů.  

Za stěžejní část disertační práce pokládám část založenou na metodě event 

history analysis, kde jsou zkoumány vybrané individuální souvislosti rodičovství. 



Nesporný vliv strukturálních podmínek a hodnotového systému se totiž vždy do 

individuálního chování transformuje přes vlastní životní zkušenost, její percepci a 

interpretaci. Autorka to dokládá, jakkoliv se k této otázce explicitně nevyjadřuje, nebylo 

to jejím cílem. Tato kapitola mj. potvrzuje komplexnost a provázanost faktorů, které 

v individuálních případech podmiňují rozhodování o (druhém) dítěti. V tomto kontextu 

jsou podnětné poznatky o měnící se souvislosti natalitního chování s formou 

partnerského soužití, vč. pořadí partnerství, protože s ohledem na rostoucí diversifikaci 

forem partnerského soužití a partnerských drah se jedná o důležitou determinantu 

natalitního chování. Ačkoliv nebyl prokázán významný přímý vliv vzdělání, provedená 

analýza jeho souvislostí s plodností snad právě proto přináší zajímavé podněty pro další 

zkoumání proměn (nejen) rodinného chování v širším kontextu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Autorka prokázala hlubokou znalost soudobých demografických trendů ve vybrané 

oblasti a svou prací přispívá k poznání jejich širokých souvislostí při kombinaci makro- a 

mikro-sociálního pohledu. Autorka shromážděné poznatky hodnotí i z hlediska možných 

konsekvencí pro rodinnou politiku, většinou však v dílčích konkrétních kontextech, 

nevyhodnocuje je takto v celém jejich souhrnu. To je jen má poznámka, nikoliv výtka, 

předložená práce je i bez toho velmi komplexní. 

Autorka současně prokázala rozvinutou schopnost a invenci při použití 

sofistikovaných metod demografické analýzy, které využívá zcela promyšleně a účelně se 

znalostí jejich předností a úskalí. Z těchto hledisek každou metodu vždy v souvislosti 

s jejím použitím presentuje a komentuje. Na řadě míst v práci porovnává výsledky 

získané různými metodami a přístupy. Její závěry jsou důkladně zdůvodněné. Autorka 

používá spektrum relevantních dat a využívá mj. výhodu, že jí jsou dostupná data 

projektu „Generations and Gender Survey“, jedněch z mála reprezentativních dat ke 

sledované problematice, dnes existujících v ČR. 

Předložený text disertační práce je podle mého názoru vhodný po nevelkých 

úpravách ke knižnímu publikování. Může sloužit současně jak jako učebnice pro studenty 

a další zájemce, tak je zajímavým zdrojem informací pro renomované odborníky. 

 

Předložení disertační práce je v mnoha směrech inspirativní. Proto mne při čtení 

napadly mj. následujících otázky, z nichž k některým by se autorka mohla při obhajobě 

vyjádřit: 

- Dokázala by autorka shrnout nějaké závěry pro rodinnou politiku, třeba svůj 

názor, nakolik RP má a může ovlivňovat natalitu – s ohledem na zjištěné skutečnosti? 

Vím, že jednoznačná odpověď není možná, takže se ptám, co naznačují (jaká pro a proti) 

poznatky autorky. 

- Celou prací přirozeně prolíná, a také je explicitně vyslovována, otázka podílu 

jednak ekonomických a strukturálních (externích) podmínek a jednak hodnotově-

normativních determinant na natalitním chování. Vytvořila si autorka během psaní 

disertační práce nějaký vyhraněný závěr k této otázce? 

- Z autorčiny analýzy i z řady dalších studií se ukazuje dost komplikovaná, 

nejednoznačná role vzdělání ve vztahu k plodnosti. Dokázala by to autorka nějak 

okomentovat buď z věcného, nebo metodologického hlediska? 

- Jako důležitý faktor se ukázala být forma partnerského soužití. Protože mne 

osobně zajímají další osudy lidí z rozpadlých manželství, a také souvislost počtu dětí žen 

a mužů s počtem jejich manželství/partnerství, chtěla bych se zeptat, zda autorka 

v rámci svých analýz nezjistila takové souvislosti. Autorka zmiňuje vyšší 

pravděpodobnost narození druhých dětí u žen žijících v opakovaném partnerství. Lze tedy 

odhadnout či okomentovat na základě znalostí, shromážděných při psaní disertační práce, 

„přínos“ nestability manželství pro celkovou porodnost? Jsou zde rozdíly mezi muži a 

ženami? 

 

Závěrem mohu konstatovat, že předložená disertační práce splňuje všechny 

formální a věcné požadavky na vysoké úrovni a mohu ji tedy doporučit k obhajobě. 


