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Posudek vedoucího na bakalářskou práci Gabriely Kociánové 

Vývoj plodnosti a dostupnosti předškolní péče o děti v ČR od 90. let 

Téma bakalářské práce Gabriely Kociánové zasahuje do problematiky aplikované demografie. Zabývá 

se otázkou, zda jsou a budou v České republice v odpovídajícím počtu dostupná zařízení péče o děti 

v předškolním věku. Na problematiku nahlíží autorka zeširoka a zasazuje ji do kontextu vývoje úrovně 

plodnosti v České republice od počátku 90. let 20. století. V rámci České republiky jde o velmi 

aktuální téma, které je poslední dobou často zmiňováno i ekonomy, politiky nebo žurnalisty. 

Předkládaná bakalářská práce je strukturována do sedmi kapitol. V úvodu autorka vymezuje 

samotnou problematiku a výzkumné otázky, které v analytické části skrze modelové situace 

porovnává. Druhá kapitola se zabývá datovými zdroji, které jsou v práci využity. I když ne všechny 

datové zdroje jsou odpovídajícím způsobem popsány, pozitivně lze hodnotit kritický pohled na kvalitu 

některých dat. Následující kapitola se věnuje přehledu relevantní literatury. Jsou uvedeny jak české, 

tak zahraniční zdroje, o to více je překvapující, že ne všechny stěžejní publikace využité v práci jsou 

zde zahrnuty (např. Mitchell et. al., 2012). Metodická třetí kapitola specifikuje především 

demografické ukazatele, které jsou v práci využity, a parametry modelů, které se zaměřují na budoucí 

výhled vývoje počtu zařízení péče o předškolní děti v České republice dle modelových scénářů. 

Metodická část, tak jako informace o datech, jsou podkapitoly, které jsou zásadní pro zajištění 

požadavku opakovatelnosti výzkumu. Z textu je patrné, že se autorce do metodiky snad nepozorností 

vloudily nepřesnosti, kdy např. úhrnnou plodnost v definici vztahuje k jedné ženě, ale ve formálním 

vyjádření již uvádí promile. Tato nekonzistentnost bohužel prostupuje i následnou analytickou částí, 

kde je v textu sice ukazatel interpretován správně, ale např. v grafu u osy jsou opět uvedeny promile 

(např. obr. 3, s. 24). Kladně lze hodnotit autorčin přístup k posouzení vývoje úrovně plodnosti v ČR, 

kdy problematiku zasazuje do širšího kontextu populačního vývoje, rozlišuje tranzverzální a 

longitudinální pohled a zabývá se diferenční plodností dle pořadí, rodinného stavu, vzdělání, 

legitimity, atd. Na druhou stranu je nutné uvést, že jistá nezkušenost s odborným textem je v popisu 

patrná. Poslední kapitola se zabývá již samotnou dostupností zařízení pečující o předškolní děti v ČR, 

popsán je nejen současný stav, ale i případný budoucí vývoj, který vychází z aktuální populační 

projekce ČSÚ. Poslední podkapitola je závěr, kde autorka stručně shrnuje výsledky práce. 

I přes nesporné zaujetí autorky o dané téma, které si sama vybrala, se v práci bohužel vyskytují 

nepřesnosti v metodice, terminologii i v interpretaci, které lze však dle mého úsudku připsat spíše 

na vrub uspěchanosti při zpracování než flagrantní neznalosti. Za méně obvyklé, vzhledem k existenci 

pravidel pro formátování vysokoškolských prací na KDGD PřF UK, lze považovat i grafickou úpravu, 

ve které se také bohužel vyskytují nedostatky. Nicméně i přes výše uvedené, bakalářská práce 

Gabriely Kociánové splňuje požadavky kladené na vysokoškolské kvalifikační práce, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 
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