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Fenomén bezdětnosti v české společnosti

Cílem předložené rigorózní práce je  prozkoumání faktorů, které v české společnosti přispívají 

k prodlužování období bezdětnosti a případně k bezdětnosti celoživotní. Práce Mgr. Hany 

Haškové, Ph.D. představuje pro českou sociologii velmi důležitý příspěvek v rozvoji oboru 

zkoumání bezdětnosti a populačního poklesu. V rámci probíhající odborné diskuse v české 

sociologii a demografii je  tato studie přelomová proto, že nejen nabízí nový teoretický a 

empirický pohled na zkoumání a poznatky o fenoménu bezdětnosti a prodlužování období 

bezdětnosti v životě mladých lidí, ale zejména přináší zcela nový a zásadní prvek: rozšíření 

kategorizace bezdětných tak, aby lépe zachycovala životní příběhy a porozumění vlastní 

bezdětnosti těch, kteří děti nemají. Vedle jednostranně vymezených kategorií dobrovolné a 

nedobrovolné bezdětnosti, které jen v některých případech odpovídají skutečnosti, totiž 

přináší koncepty, které specifikují procesy prodlužování období bezdětnosti a umožňují 

výzkumně i teoreticky zachytit konstruování vlastní biografie těch, kteří děti (ještě) nemají.

Mgr. Hana Hašková, Ph.D. ve své rigorózní práci velmi přehledně shrnula probíhající 

odbornou debatu o důvodech populačního poklesu a nízké plodnosti, a souvisejících 

fenoménech bezdětnosti a odkládání založení rodiny v naší společnosti v posledních dvou 

dekádách, a zasadila ji do evropského kontextu. Teoreticky a empiricky mapuje jednotlivé 

faktory fenoménu bezdětnosti, a to jak na makroúrovni tak i na mikroúrovni společnosti. 

Demografickým vývojem české společnosti se zabývá i z hlediska historického. Doposud u 

nás odborná debata o příčinách poklesu plodnosti a setrvávání na hladině nízké plodnosti 

probíhala způsobem prosazování důležitosti odlišných faktorů (v zásadě rozlišených jako 

faktory socioekonomické a faktory hodnotové). Předložená práce ukazuje, že jde o kombinaci 

a interakci jednotlivých faktorů, které podrobně prozkoumala a navíc ukázala, jaký vliv má 

kategorie genderu. S využitím teorie genderové spravedlnosti Mgr. Hana Hašková, Ph.D. 

demonstrovala na analýze dat kvalitativního výzkumu pomocí problémově orientovaných 

rozhovorů, jaký vliv mají na prodlužování období bezdětnosti potřeba kombinace pracovního 

a soukromého života a genderované požadavky na roli žen a mužů v těchto sférách.

V souvislosti s tímto poznatkem se otevírá možnost diskuse nad podmínkami pro zakládání 

rodiny v české společnosti v mezinárodním srovnání, která by mohla být součástí odborné

1



r
 diskuse nad rigorózní prací. Použitý metodologický postup vycházející z kombinace 

kvantitativní a kvalitativní metodologie považuji za velmi vhodný pro dané téma a pro 

dosažení cíle rigorózní práce.

Předložená práce je  vynikající sociologickou studií, která se nejen kriticky zařazuje do 

probíhající odborné diskuse v sociálních vědách, ale přináší zejména nový směr bádání nad 

fenoménem rodičovství, bezdětnosti a genderových vztahů v české společnosti.

Doporučuji, aby Mgr. Haně Haškové, Ph.D. byl udělen titul PhDr.

V Praze 7. března 2010 
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/  PhDr. Marie Čermáková

Sociologický ústav AVČR, v.v.i.
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