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Nízká úroveň plodnosti především v ekonomicky vyspělých zemích v Evropě je nepopiratelným 

a již všeobecně známým faktem. Nicméně jednoznačná a jednoduchá odpověď na to, proč 

obyvatelé těchto zemí nemají více dětí, není. Jde o složitou problematiku s celou řadou 

faktorů, které více či méně přispívají právě k tak nízké intenzitě plodnosti. Jedním z nich je 

i časování plodnosti, kterému se věnuje předkládaná práce pro vybrané země Evropy, 

konkrétně Nizozemí, Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajinu, od druhé poloviny 20. století 

do současnosti. Je nepochybné, že jde o téma v demografickém výzkumu zcela současné a 

pro bádání v oblasti porodnosti podstatné. 

Diplomová práce je strukturována do sedmi kapitol. Na úvod, kde je představeno téma a cíle 

práce, navazuje kapitola druhá, která se podrobně věnuje druhému demografickému 

přechodu a konceptu změny životních startů a faktorům, které k odkládání plodnosti 

do vyššího věku žen přispívají. V textu jsou oba koncepty a relevantní proměnné nejen 

představeny, ale jsou uvedeny i jejich omezení skrze diskusi s literaturou, což považuji 

za přínosné, na druhou stranu, je otázkou zda by neměly být zahrnuty i jiné teoretické 

koncepty, které s daným tématem souvisí (např. genderové teorie nebo ekonomické teorie). 

Třetí kapitola se věnuje datům a metodickým postupům, které jsou v práci využity. 

K základním datovým zdrojům patří databáze Eurostatu, a Human Fertility Database a 

výběrové šetření European Social Survey (ESS) realizované v roce 2004 a 2010, které se 

zaměřovalo na problematiku slaďování práce a rodiny. Všechny jmenované zdroje lze 

považovat za odpovídající. V podkapitolách vztahující se metodologii je popsána metoda 

dekompozice průměrného věku matky při narození dítěte a postup po výpočet upravených 

ukazatelů úhrnné plodnosti, které by měly zohlednit efekt časování plodnosti. Mimo to je 

jedna kapitola věnována typologii sociálních států dle Easping-Andersena, která poskytla 

základ pro výběr studovaných zemí, a přístupu použitého pro analýzu dat ESS. I zvolené 

metody s ohledem na stanovený cíl lze hodnotit jako odpovídající a srozumitelně popsané.  

Čtvrtá kapitola mapuje specifika populačního vývoje ve vybraných zemích v období 

1995−2014, přičemž intenzitě plodnosti je věnována samostatná podkapitola.  Popis vývoje je 

založen na základních demografických ukazatelích, nicméně i přes drobné nedostatky 

v interpretaci poskytuje dostatečnou představu o tom, jak věková struktura a ostatní 

demografické procesy mohly v daných zemích přispět k nízké úrovni plodnosti a opačně. 

V páté analytické kapitole jsou uvedeny a odpovídajícím způsobem interpretovány výsledky 

dekompozice průměrného věku matky při narození dítěte a vývoj ukazatelů plodnosti 



očištěných od efektu časování. Šestá kapitola pak na vybraných otázkách vztahující se 

k harmonizaci práce a rodiny hodnotí postoje obyvatelstva vybraných států. Ačkoliv z textu 

není zcela zřejmé, proč konkrétně tyto otázky byly vybrány, z výsledků si lze udělat představu 

o tom, co o nich respondenti soudí. Je otázkou, zda zahrnutí více otázek nebo testování dalších 

proměnných by mohlo více osvětlit případnou shodnost nebo odlišnost v názorech 

respondentů daných států.  

Jako vedoucí diplomové práce musím podotknout, že autorka při zpracování tématu pracovala 

velmi samostatně a prostudovala značné množství literatury, kterou řádně cituje. Mimo to 

práce má zdařilou grafickou úpravu, diplomová práce dle mého mínění splňuje nároky kladné 

na kvalifikační práce. 

 

Diplomovou práci Bc. Anety Ženíškové doporučuji k obhajobě. 
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