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Téma diplomové práce Lucie Komrskové se řadí u nás k méně frekventovaným, obecně však 
patří k vysoce aktuálním. Problematika reprodukčního zdraví se těší trvalé pozornosti odborníků a 
úroveň ukazatelů, kterými se měří, či faktorů, které její úroveň obecně a zvláště v jednotlivých zemích 
ovlivňují, je dlouhodobě sledovaná. 

Diplomantka si vybrala k analýze soudobou situaci v zemích Latinské Ameriky a Karibiku, 
tedy regionu, kde se v nedávné minulosti významně snížila úroveň úhrnné plodnosti, kde ale 
v některých zemích přetrvávají poměrně nepříznivé hodnoty umělé potratovosti, dětské úmrtnosti 
případně dalších ukazatelů reprodukčního zdraví. Pokusila se najít souvislosti mezi úrovní 
reprodukčního zdraví a ekonomickou výkonností států a naznačit, jak si jsou které země případně 
blízké, či v čem se liší. Až na nepatrné výjimky jde o země, které byly v minulosti ovlivňovány 
stejným způsobem (významný vliv katolické církve, jazyková blízkost), avšak současná etnická 
skladba je stále různorodější. 

Předložená práce má celkem 82 strany, včetně 8 tabulek a 20 obrázků, do přílohy byla 
zařazena mapka studovaného regionu a údaje, z nichž byla počítána shluková analýza. Práce má 
všechny požadované náležitosti a byla předložena ve standardní grafické úpravě. Text je vhodně 
rozčleněn do kapitol. V úvodu je stručně popsán cíl práce, kterým byl popis situace ohledně 
reprodukčního zdraví v zemích Latinské Ameriky a Karibiku, a nastíněno celkové rozvržení studie do 
kapitol. Ve druhé kapitole je studovaný region představen pomocí základních demografických 
ukazatelů (a tak zároveň naznačeno jeho současné postavení ve srovnání se souhrnem ostatních oblastí 
světa dle stupně jejich ekonomického rozvoje. 

Do teoretické části autorka zařadila výklad problematiky umělé potratovosti a reprodukčního 
zdraví. Výklad je založen na materiálech publikovaných Světovou zdravotnickou organizací, případně 
Státním zdravotním ústavem. Autorka přehledně shrnuje různé typy ukazatelů, kterými se v současné 
době badatelé snaží postihnout úroveň reprodukčního zdraví z řady aspektů – od dostupnosti a metod 
plánovaného rodičovství až po výskyt sexuálně přenosných chorob; podrobněji se věnuje legálnímu 
rámci umělého přerušení těhotenství v zemích studovaného regionu. 

Vzhledem k tomu, že záměrem autorky byla regionalizace studované oblasti, jsou v metodické 
části vysvětleny nejen vybrané ukazatele, s nimiž se pak pracuje, ale také dále použitá metoda 
shlukové analýzy. 

V analytické části nejprve autorka představila úroveň jednotlivých ukazatelů podle zemí a 
rozdíly mezi zeměmi, následně představila výsledky shlukové analýzy. Získala čtyři skupiny zemí. 
Tyto čtyři skupiny popsala a z každé skupiny vybrala po jedné zemi, na jejímž příkladu detailněji 
charakterizovala nedávnou i současnou situaci, pokud jde o reprodukční zdraví, případně programy, 
které v těchto zemích na podporu reprodukčního zdraví probíhaly. Pokusila se i o korelační analýzu, 
pomocí které ukázala na souvislosti s úrovní některých ukazatelů reprodukčního zdraví a ukazatelů 
socioekonomického rozvoje. 

Je pochopitelné, že téma práce předpokládalo poměrně rozsáhlou práci s literaturou, z větší 
části cizojazyčnou, rovněž pramenná základna byla přebírána ze zahraničních pramenů. Autorka 
prokázala, že se ve studované problematice dobře orientuje, že je schopna výzkumné téma uchopit, 
analyticky zpracovat a získaná data interpretovat. Její závěry jsou ve shodě s obecně přijímanými 
tezemi. Prokázala, že je obeznámena s metodami demografické analýzy a že je schopna je použít při 
řešení konkrétních úkolů. 

K práci nemám zásadních připomínek, pouze několik drobných poznámek; v úvodní části se 
omylem píše o Incích jako o severoamerických indiánech, ve většině tabulek a v grafů jsou země 
uvedeny anglickými variantami jejich názvů, což v práci předkládané v českém jazyce nepovažuji za 
vhodné. Na straně 21 jsou mezi tradičními metodami k bránění otěhotnění uvedeny kojení a metoda 
laktační amenorey, což je zřejmě totéž. 

Podle mého názoru splňuje práce Lucie Komrskové „Reprodukční zdraví a umělá potratovost 
v Latinské Americe a Karibiku“ nároky kladené na diplomové práce z demografie a doporučuji ji 
k obhajobě. 
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