
Posudek školitele na bakalářskou práci 
 
Martin Kratochvíl: Vývoj plodnosti v souvislosti s populační politikou v Nizozemsku v období 
1963-2006  
 
Předložená bakalářská práce studenta Martina Kratochvíla „Vývoj plodnosti v souvislosti s populační 
politikou v Nizozemsku v období 1963-2006“ sestává z 56 číslovaných stran textu a příloh. Její součástí 
jsou také dvě přílohy v elektronickém formátu. Práci tvoří osm číslovaných kapitol včetně úvodu a závěru, 
seznamy použité literatury, použitých pramenů, seznamy tabulek a obrázků, a již zmíněné přílohy.  

Předložená práce se vyznačuje sevřenou logickou strukturou a jak z hlediska struktury tak i vyváženosti 
obsahu působí velmi kompaktním dojmem. Přibližně polovina textu je věnována úvodním poznámkám, 
konceptuálnímu rámci a metodologickým otázkám studia zvoleného tématu. Nechybí ani krátký, ale 
informačně obsažný přehled literatury, který není jen výčtem titulů, ale i poměrně zdařilým pokusem o 
diskusi. Teoretický rámec práce, s nímž se u tohoto typu závěrečných prací setkáváme nepříliš často, je sice 
omezen především na koncept druhého demografického přechodu, ale způsob jeho prezentace dostatečně 
dokumentuje solidní orientaci M. Kratochvíla v prezentované problematice. Zajímavou je i stručná 
prezentace a diskuse dalších relevantních konceptů a z nich vycházejícího pokusu P. McDonalda o 
vymezení systému opatření na podporu plodnosti, byť jsou uvedeny autorem textu pod nepříliš výstižným 
názvem kapitoly 3.3 „Empirické východisko“. Na kapitole 4, v níž jsou prezentovány jinak srozumitelně 
formulované výzkumné otázky a hypotézy autorova výzkumu, mi však vadí zvolený formát seznamu. 
Ocenil bych komentář ve formě stručného zdůvodnění výběru zvolených otázek a na ně navázaných 
hypotéz. Následující pasáže textu věnované datové základně výzkumu a použité metodice, obdobně jako 
většina předcházejícího textu, podle mého názoru výtižně dokumentují velmi slušnou odbornou úroveň a 
široký přehled autora, vlastnosti, které často postrádáme i u studentů vyšších stupňů studia.  

Prezentace vlastního výzkumu a jeho výsledků je s ohledem na očekávaný rozsah bakalářské práce 
poněkud redukována. V zásadě však můžeme konstatovat, že se M. Kratochvílovi podařilo názorně 
stihnout nejpodstatnější předpoklady, postupy a zjištění a přehledně je prezentovat. Na tomto místě za 
stěžejní pak považuji vysoce vyvinutou schopnost autora vidět realitu a její vývoj v širokých souvislostech, 
ať již konkrétních nebo obecných, a schopnost s těmito souvislostmi pracovat. Získané výsledky přitom 
nebo spíše právě proto autor nepřeceňuje, hodnotí je s patřičným nadhledem a vědomím jejich 
diskutabilnosti. Sám upozorňuj na skutečnost, že se jedná o první přiblížení k dané problematice, jakousi 
„rozvědku bojem“, jejíž výsledky by měly posloužit jako východisko pro další, podstatně hlubší, široce 
založený a lépe teoreticky ukotvený výzkum dané problematiky, kterému se chce v průběhu dalšího studia 
věnovat.        

Celkový dojem z předložené bakalářské práce poněkud snižují některé nedostatky, které jsou převážně 
formálního rázu. Opatrnější by měl autor být mimo jiné při přejímání a užívání cizích slov. Např. to, co na 
s. 7 nazývá objektem, se v češtině správně označuje jako předmět. Jeho subjekt tamtéž pak v češtině 
označujeme jako objekt studia. Stejně tak mi vadí výraz „decizní vrstva“, který je možné použít pouze 
tehdy, pokud nějaké vrstvy předem a pouze účelově definujeme, nebo „státy, v nichž se realizují sestupné 
tendence plodnosti“. Do odborného textu nepatří ani citově podbarvená adjektiva (obrovský, facinující 
apod.). Americký demograf se jmenuje Paul Demeny and ne Demeney, jak je opakovaně uvedeno v textu i 
v seznamu literatury . Na některých místech se objevují překlepy (Tetsa místo Testa), nezvládnuté 
formátování textu (např. seznamu obrázků), větší pozornost by si zasloužily i objekty umístěné v textu, 
zejména jejich popisky (názvy a legendy) a také jich jednotné umístění.    

Na základě zde uvedených i dalších zjištění a bez ohledu na vznesené připomínky mohu jednoznačně 
doporučit přijetí bakalářské práce Martina Kratochvíla „Vývoj plodnosti v souvislosti s populační politikou 
v Nizozemsku v období 1963-2006“ k obhajobě.   
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