
 

Posudek vedoucího na bakalářskou práci Vratislava Aubrechta 

Vývoj sekundárního indexu maskulinity v Indii a Číně 

Populace Indie a Číny patří v současnosti k nejpočetnějším populacím světa, které mají patrná 

specifika ve svém populačním vývoji. Jednou z nich je i nevyvážený poměr mezi počtem živě 

narozených chlapců a dívek označovaný v demografické terminologii jako sekundární index 

maskulinity. Téma bakalářské práce je tak nejen aktuální, ale i relevantní.  

Bakalářská práce má se zahrnutím úvodu a závěru devět kapitol na šedesáti stranách. Zatímco 

druhá kapitola se věnuje přehledu relevantní literatury jak zahraničních, tak českých zdrojů, 

kapitola třetí specifikuje výzkumné otázky a metodické přístupy. V podkapitole metodických 

přístupů se autor zabývá problematice dat, přičemž lze ocenit jeho kritický přístup k jejich 

kvalitě, a modelu stabilní populace, pro který jsou v rámci tzv. alternativních scénářů vymezeny 

vstupní parametry. Diplomant se totiž v jedné z následujících kapitol věnuje nejen popisu vývoje 

sekundárního indexu maskulinity v Indii a Číně v čase, ale s využitím základního demografického 

modelu dokumentuje případné dopady nevyváženého sekundárního indexu maskulinity 

v kombinaci s dalšími vstupními parametry modelu na věkovou strukturu populací Indie a Číny.  

Z uvedeného je patrné, že problematika vývoje sekundárního indexu maskulinity ve vybraných 

zemích v druhé polovině 20. století je zasazena do širšího kontextu, což odráží i zbývající kapitoly 

v práci. Čtvrtá kapitola se zabývá populačním vývojem v Indii a Číně v druhé polovině 20. století, 

přičemž pozornost je věnována i pozici ženy a rodiny v indické a v čínské společnosti. Dále je 

sekundární index maskulinity představen jako biologický a sociální jev, prostor je věnován 

i demografickým, sociálním a ekonomickým důsledkům vysoké hodnoty indexu. Předposlední 

kapitola se pak zabývá základním charakteristikám populační politiky aplikované v Indii a Číně od 

konce 40. let 20. století. Z přehledu je patrné, že pro zpracování tématu diplomant prostudoval 

na bakalářskou práci velké množství zdrojů, které nejen řádně citoval, ale i interpretoval. Ocenit 

lze i pěknou grafickou úpravu práce, již zmíněnou šíři kontextu problematiky a samostatnost 

autora při volbě a zpracování tématu. Za nedostatek, či spíše nezkušenost autora, lze považovat 

menší návaznost textu jednotlivých kapitol a podkapitol, které pak trochu působí jako 

samostatné části bez hlubších souvislostí.  

Bakalářská práce Vratislava Aubrechta splňuje všechny požadavky kladené na kvalifikační práci, 

proto doporučuji práci přijmout k obhajobě. 
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