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Reprodukční zdraví a umělá potratovost v Latinské Americe a Karibiku 

 

 

Problematika umělé potratovosti a reprodukčního zdraví je ve světě stále aktuální, i 

když v různých regionech s různou intenzitou. Reprodukční zdraví obyvatelstva je ohroženo 

především v rozvojových zemích, kde jsou častou překážkou nejen restriktivní legislativa 

týkající se interrupcí, ale také nedostatek a špatná kvalita služeb. Snahou autorky bylo podat 

ucelený přehled reprodukčního zdraví jak z perspektivy celého latinskoamerického regionu, 

tak z pohledu jednotlivých států.  

 

Práce je rozdělená do 7 kapitol. První kapitola uvádí zkoumanou problematiku a 

strukturu práce. Druhá kapitola charakterizuje daný region v porovnání s ostatními světovými 

regiony z hlediska vybraných demografických charakteristik. Třetí kapitola teoreticky 

vymezuje problematiku umělé potratovosti. Autorka zde diskutuje některé definice sexuálního 

a reprodukčního zdraví a faktory, které sexuální a reprodukční zdraví ovlivňují. Rozčleňuje 

vhodně ukazatele úrovně reprodukčního zdraví do třech skupin, které mají samostatnou 

relevanci. Zvláštní pozornost věnuje umělé potratovosti a objasňuje právní rámec umělých 

potratů v jednotlivých státech. Pro další analýzu pak využívání členění států podle stupně 

restrikce legislativy týkající se umělých potratů. Důležitou součástí je kapitola čtvrtá, která 

zhodnocuje datové zdroje, definuje používané ukazatele a vysvětluje použité statistické 

metody. Samostatnou kapitolu tvoří charakteristika programů plánovaného rodičovství a 

jejich zasazení do politiky ovlivňující úroveň plodnosti. Stěžejní šestá kapitola je převážně 

analytického rázu. Podrobně jsou porovnány jednotlivé státy podle ukazatelů reprodukčního 

zdraví, za která byla dostupná data. Pomocí metody shlukové analýzy byly státy Latinské 

Ameriky a Karibiku rozděleny do čtyř skupin a v každé z nich charakterizována jedna 

vybraná země. Součástí analytické kapitoly bylo také zkoumání vztahu mezi vysokou úrovní 

prevalence antikoncepce a úrovní plodnosti. Podařilo se prokázat, že s rostoucí úrovní 

prevalence antikoncepce klesá úroveň plodnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že provedení 

interrupce je ve většině států daného regionu značně omezeno nebo zakázáno, existují 

převážně jen odhady tzv. nebezpečných umělých potratů. Nebylo tedy možné zkoumat 

souvislosti mezi úrovní prevalence antikoncepce a úrovní umělé potratovosti. Namísto toho, 

byla zhodnocena korelace mezi prevalencí antikoncepce a přísností zákona o UPT. Nebylo 

však prokázáno, že s přísností zákona o UPT roste úroveň prevalence antikoncepce. 

 

Práce má odpovídající strukturu i přiměřený rozsah. Autorka použila vhodné 

metodologické nástroje i datové zdroje. Práce splňuje požadavky i po technické stránce. 

Autorka čerpala z rozsáhlé zahraniční literatury a prokázala velmi dobrou orientaci v daném 

tématu.  

 

Domnívám se, že předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. 

Doporučuji přijmout práci k obhajobě. 
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