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Úroveň plodnosti a účast žen na pracovním trhu ve vybraných státech 

 

 Tématem předložené práce je problematika poměrně často diskutovaná z různých 

pohledů, a to skloubení pracovních a rodičovských rolí a jeho dopady na ekonomickou 

aktivitu žen a reprodukční chování. Podpora harmonizace práce a rodiny je již delší dobu 

klíčovou součásti evropských rodinných politik. Nabízí se tedy zhodnocení, do jaké míry je 

daná politika úspěšná jak z pohledu zvyšování zaměstnanosti žen, tak z pohledu udržení 

žádoucí úrovně plodnosti. Přestože je tato politika středem zájmu EU, pozornost věnovaná 

tomuto problému se v členských státech EU liší.  

 Cílem práce je ověřit hypotézu, že ve státech, kde je podporováno prostředí přátelské 

rodině a kde je podporováno rovnoměrnější rozdělení rolí mužů a žen v rodině, jsou postoje 

k postavení žen na trhu práce a v rodině liberálnější a zároveň je zde vyšší úroveň plodnosti a 

zaměstnanosti žen. Práce je rozdělena do devíti kapitol. Nejprve jsou představeny změny 

v postavení žen a v rodinném chování a faktory, které ovlivňují úroveň plodnosti a participaci 

na pracovním trhu. V této souvislosti jsou podrobněji diskutovány tři teorie: preferenční 

teorie, teorie racionální volby a kulturní teorie. Důležitou kapitolu také představuje 

zhodnocení vývoje rodinné politiky a uvedení modelů rodinných politik, jež sloužilo 

k vytipování konkrétních zemích, kterým byla věnována větší pozornost v dalších analýzách. 

Bylo vybráno celkem 9 států. Tři modely rodinné politiky jsou zastoupeny po jednou státě: 

Velká Británie (liberální), Francie (pronatalitní) a Česká republika (post-socialistický) a tři 

modely jsou zastoupeny dvěma státy, neboť se v rámci daného modelu odlišují specifickými 

charakteristikami, jež jsou v úvodu práce vysvětleny. Jedná se o Švédsko a Finsko 

(egalitářský model), Německo a Nizozemsko (konzervativní), i kdy zařazení Nizozemska do 

konzervativního modelu je sporné, spíše se nalézá na přechodu k liberálnímu modelu, a dále 

Itálie a Portugalsko (latinský model).  

Práce vychází z nejrůznějších zdrojů dat: databází Eurostat, Human Fertility Database, 

OECD Family Database a dat z mezinárodních šetření Eurobarometr a European Value Study. 

V kapitole Zdroje dat a metodika jsou vysvětleny jak specifické ukazatele používané v práci, 

tak statistické metody aplikované na data ze šetření: binární logistická regrese a shluková 

analýza. V práci je také zařazena kapitola, která shrnuje vývoj úrovně plodnosti a ekonomické 

aktivity žen ve vybraných státech a analyzuje vývoj jejich vzájemného vztahu. Autorka 

dochází k zajímavému zjištění, že korelační koeficient mezi mírou ekonomické aktivity žen a 

úhrnnou plodností dosahoval nejvyšší hodnoty v roce 1990 a od té doby mírně slábne. Další 

kapitola se pak věnuje konkrétním opatřením na podporu sladění práce a rodiny. Stěžejní 

kapitolou je hodnocení postojů k postavení žen v rodině a na trhu práce, které jsou 

reprezentovány pěti výroky (tab.9-13). S použitím shlukové analýzy byly vybrané státy 

rozděleny do tří skupiny a posouzeno, do jaké míry jejich zařazení odpovídá typologii 

rodinných politik. Ukázalo se, že z hlediska postojů se Nizozemsko spíše blíží Velké Británii 

a Francii než konzervativnějšímu Německu.  Dalším zajímavým zjištěním bylo přiřazení 

České republiky k jihoevropským státům spolu s konzervativním Německem. 

Práce má odpovídající strukturu. Jednotlivé kapitoly jsou velmi podrobně 

rozpracované a řazené v logické posloupnosti. V úvodu nastolená hypotéza byla postupně 

ověřována a hlavní výsledky v závěru vhodným způsobem shrnuty. Autorka v předložené 

práci shromáždila řadu aktuálních informací o problému skloubení práce a rodiny, zároveň 

přinesla nové poznatky o účinnosti daného směru rodinné politiky. Ocenit lze také velké 

množství literatury, ze kterého autorka čerpala.  V řádně citované literatuře se autorka dobře 

orientuje a dokáže ji vhodně využít při komentování vlastních výsledků. 

 Lze konstatovat, že autorka prokázala schopnost samostatné odborné práce. 

Předložená práce splňuje všechny náležitosti a požadavky kladené na magisterské práce. 

Doporučuji přijmout práci k obhajobě. 
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