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Téma diplomové práce Pavlíny Kudrnové je vysoce aktuální. Vztah úrovně plodnosti a 

ekonomické aktivity žen je téma, kterému se demografové věnují tradičně již od 30. let 20. 

století. Zatímco starší studie zjišťovaly nepřímý vztah mezi participací žen na placené práci a 

úrovní realizované plodnosti, nověji je tomu ve většině evropských zemí naopak – čím vyšší 

možnost mají ženy pracovat, tím je v dané zemi obvykle vyšší úroveň plodnosti. Z toho 

důvodu je toto téma značně frekventované, ale vzhledem ke své složitosti skýtá další a další 

možnosti k uchopení, což je mimo jiné dáno i velkými rozdíly, které jsou mezi jednotlivými 

evropskými státy jak v úrovni plodnosti, tak v ekonomické aktivitě žen, zejména mladých žen 

a žen s malými dětmi. 

Ve své práci se Pavlína Kudrnová pokusila zasadit studovanou problematiku do 

širšího rámce a přistupovat k vazbě úrovně plodnosti a ekonomické aktivity žen z pohledu 

nejen současných sociologických a ekonomických teorií na straně jedné, ale také z hlediska 

rodinné politiky a politiky zaměstnanosti. Jejím cílem bylo analyzovat postavení žen v rodině 

a na trhu práce ve vybraných evropských státech. Tyto země vybrala sice v zásadě podle typu 

rodinné politiky, které se v těchto zemích dlouhodoběji uplatňují, ale zároveň tak, aby na nich 

mohla lépe demonstrovat určitá specifika. Celkem analyzovala situaci v devíti zemích včetně 

České republiky. 

První část práce má obecnější charakter a autorka v ní přestavuje změny, ke kterým 

došlo ve 2. polovině 20. století v postavení ženy ve společnosti a v rodině, které faktory 

k těmto změnám přispívaly asi nejvíce a jak se to následně projevilo v postavení žen na trhu 

práce, respektive jak v současnosti postavení žen na trhu práce obecně a žen s malými dětmi 

zvláště souvisí s úrovní jejich realizované plodnosti. Tady se opírá o relevantní literaturu 

stejně jako v kapitole věnované rodinné politice resp. jednotlivým aspektům této politiky 

v jednotlivých zemích včetně snahy Evropské unie o vzájemné sblížení. Samostatná kapitola 

je věnována zdrojům dat a metodám v práci uplatněným. 

Následující tři kapitoly jsou již analytického charakteru a autorka v nich postupně 

předkládá výsledky své analýzy – nejprve vývoje plodnosti ve vztahu k vývoji zaměstnanosti 

žen, pak přehled opatření uplatňovaných ve sledovaných zemích pro snazší sladění práce a 

rodiny. V obou případech vychází z dostupných dat a informací poskytovaných Eurostatem. 

Největší invenci vložila autorka do osmé kapitoly své práce, do níž zařadila zpracování 

relevantních částí výběrových šetření provedených v evropských zemích a šetřících postoje 

obyvatelstva (European Values Study a Eurobarometer). Pro studovaný soubor zemí 

zpracovala ty otázky, které souvisely s tématem a pomocí kterých dokumentovala rozdílné 

postoje jednotlivých skupin obyvatelstva a také obyvatel jednotlivých zemí k postavení žen 

v rodině a na trhu práce. Přitom využila pokročilých metod statistické analýzy, konkrétně 

binární logistické regrese a shlukové analýzy. Výsledky této analýzy podrobně představila 

v tabulkách a v grafech a popsala slovně. Popis je výstižný a odpovídá zjištěním získaným 

statistikou analýzou. Autorka prokázala, že je dobře obeznámena jak s metodami 

demografické analýzy, tak s pokročilejšími statistickými metodami, že je schopna příslušné 

metody aplikovat a s výsledky dále pracovat a také je interpretovat. Její práce přispěla 

k lepšímu poznání studované problematiky. 

Práce Pavlíny Kudrnové má celkem 114 stran včetně příloh, všechny požadované 

náležitosti a byla předložena ve standardní grafické úpravě. Po obsahové stránce nemám textu 

co vytknout, zůstalo jen minimum prohřešků proti stylistice či gramatice (např. na straně 16 

spojení „druhotný příjem“?). Možná by také stálo za úvahu při vysvětlování rozdílů v úrovni 

ekonomické aktivity žen v čase a mezi jednotlivými zeměmi (strana 41-42) brát v úvahu i 

rozdíly a změny ve věku nároku na starobní důchod. Co však musím zmínit, je nedůslednost 
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v popisu tabulek a také grafů – v jejich názvech je sice uvedeno, co je tabelováno či 

zobrazeno, ale obvykle není uvedeno, pro jaké území a pro jaké období. V kapitole 8 je 

uvedeno několik velkých tabulek sestavených pro výsledky binární logistické regrese, které 

nejsou zcela přehledné. Mimo to postrádám přesné znění příslušných otázek z obou šetření a 

možných odpovědí na jednotlivé otázky (nejlépe formou přílohy); autorka se obé sice 

pokoušela různě vpravit do textu či k tabulkám, ale výsledek je poněkud nepřehledný. 

Přes uvedené výtky, které ale nejsou podstatné pro celkové vyznění práce, splňuje podle 

mého názoru předložená práce Pavlíny Kudrnové „Úroveň plodnosti a účast žen na 

pracovním trhu ve vybraných státech“ nároky kladené na diplomové práce z demografie a 

doporučuji ji k obhajobě. 

 

 V Praze dne 10. září 2014  

Doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 


