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Předkládaná bakalářská práce je věnována proměnám manželské a mimomanželské plodnosti a 

zhodnocení jejích regionálních odlišností. Jedná se o velmi aktuální téma, neboť Česká společnost prošla 

ve sledovaném období rychlou proměnou reprodukčních vzorců, která se nejzřetelněji projevovala 

poklesem porodnosti, k nejvýraznějším proměnám reprodukčního chování po roce 1989 však patří také 

nárůst počtu i podílu dětí narozených mimo manželství. 

Předložená práce má 65 stran, je členěna do 9 kapitol. Po úvodu jsou zařazeny kapitoly, které uvádějí 

do problematiky a zpracování práce (odkaz na literaturu zabývající se otázkami plodnosti dle legitimity, 

vymezení základních pojmů a metodologie zpracování práce, teorie vztahující se vývoji 

mimomanželské plodnosti). Myslím si, že v této části by bylo vhodnější spojit kapitoly č. 2 a 5 do jedné, 

propracovanější kapitoly. Kapitola č. 2 (Problematika plodnosti dle legitimity v literatuře) totiž nabízí 

pouze soupis vybraných zdrojů bez toho, aby bylo uvedeno, k jakým poznatků dané práce došly. 

V kapitole č. 5 (Teorie současného vývoje mimomanželské plodnosti) zase postrádám u některých 

tvrzení odkazy na studie, které k danému poznatku došly (např. „Česká republika je považována za 

jednu z nejateističtějších zemí v Evropě...“, „většina lidí nepovažuje manželství obecně za důležité...“).    

Kapitoly 6, 7 a 8 představují analytické výsledky práce. Na celé práci mě nejvíce zarazilo, že v ní nikde, 

a to ani v úvodu, ani v analytických kapitolách, není uveden podíl dětí, které se v ČR rodí mimo 

manželství. Na několika místech je zdůrazňováno, že tento podíl strmě stoupá, přibližně je možné 

dedukovat z obr. 2 na str. 23, nicméně vzhledem k tomu, že je to centrální téma práce i analýz, přesná 

informace chybí a je to na škodu i některým interpretacím, jak nastíním dále v posudku. 

Obrázky 4-6 zobrazují absolutní počty dětí narozené svobodným, rozvedeným a ovdovělým matkám. 

Pro interpretaci trendu vývoje plodnosti ve sledovaném období dle rodinného stavu a věku by bylo 

vhodnější udělat relativní zastoupení dle rodinného stavu v dané věkové kategorii. V situaci, kdy se 

výrazně mění nejen počty narozených dětí, ale také struktura rodiček dle věku a rodinného stavu, kterou 

konec konců autorka znázorňuje na samostatném obrázku, jsou pro snahu popsat nějaký trend absolutní 

hodnoty jevu nevhodné. Relativní zastoupení by umožnilo lépe trend interpretovat, například počty 

narozených do věku 25 let svobodným matkám jsou možná v absolutních číslech více méně stejné (jak 

je uvedeno na str. 24), ale celkově počty dětí narozených ženám mladším 25 let výrazně poklesly, 

nemanželská plodnost se v této věkové skupině tedy výrazně zvýšila. Obdobně na str. 25 je interpretován 

pokles v počtu narozených dětí rozvedeným po r. 2008 poklesem rozvodovosti, což při trvale vysoké 

rozvodovosti a především poklesu počtu narozených celkem není možné tvrdit.   

Na str. 26 je v první větě pod grafem chyba, počty dětí svobodných, vdaných a ovdovělých žen nedávají 

počty narozených mimo manželství. Taktéž interpretace obr. 6 tak, jak je uvedená na str. 26, není možné 

připisovat tomu, co obrázek skutečně zobrazuje: 1) Počty dětí narozených neprovdaným ženám v daném 



období nic nevypovídají o výrazném nárůstu úrovně mimomanželské plodnosti, 2) není možné z nich 

usuzovat, že hlavní důvod nárůstu plodnosti je na straně svobodných žen.  

Celkově vzato je největší slabinou kapitoly 6 spoléhání se na absolutní počty. Namísto toho, aby byly 

nejprve uváděny absolutní počty dětí narozených dle rodinného stavu matky a pak struktury žen v daném 

věku a rodinném stavu, bylo možné udělat míry manželské a mimomanželské plodnosti dle věku. 

Případně podíly dětí narozené v dané věkové skupině dle legitimity. 

Obr. 7 má uvádět věkovou strukturu žen v plodném věku, za ten se však považuje věk 15-49 let, nikoli 

16-45 let. 

Stěžejní pro celou práci je kapitola 7, která přináší zajímavé výsledky z hlediska regionální diferenciace 

plodnosti. Ani zde nejsou bohužel nikde uvedeny hodnoty mimomanželské plodnosti v České republice, 

čímž mírně trpí interpretace – např. na obr. 12 jsou vyjmenovány okresy, které se přehouply přes 15% 

hranici, ale celorepublikově byl v té době podíl narozených dětí svobodným matkám 15,6 % (1999), 

takže řada okresů zůstává jen průměrná (zmiňovaná Praha Brno, Plzeň atd.). 

Str. 32, 36 – co je to „průměrný podíl svobodných matek za okresy“? Zde by zřejmě měl být 

celorepublikový podíl dětí narozených svobodným matkám. Ten je dle hodnot uvedených v přílohách 

v r. 1999 15,6 %, nikoli 15,28 %, v r. 2008 29,7 % a nikoli 30,4 %. 

Obdobně str. 42 – podíl dětí narozených mimo manželství neodpovídá celorepublikovým statistikám - 

v r .1999 byl 20,6 % a nikoli 20,24%, v r. 2008 byl 36,3 % nikoli 37,12 %. 

Na str. 48 nerozumím 1. předpokladu ohledně nejvyššího podílu mimomanželsky narozených dětí v 1. 

pořadí zdůvodňovaném poklesem podílu dětí narozených ve 3. a vyšším pořadí. Vždyť 100% dělají děti 

narozené v daném pořadí a sledována je pouze jejich legitimita.  

Str. 50 – dle grafu podíl dětí v pořadí 4+ narozených svobodným matkám převyšuje 20 %, dle komentáře 

ke grafu je pouze 14,7 %. 

 

Přes výše uvedené výtky a především slabiny v kapitole 6 hodnotím práci kladně, především její 

analytickou část v kapitole 7 zaměřující se na geografické rozložení nemanželské plodnosti a jeho 

proměny v čase. Předkládaná bakalářská práce dle mého názoru splňuje požadavky kladené na tento 

druh práce a doporučuji ji tímto k obhajobě.  
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