
Posudek na diplomovou práci Bc. Ireny Cellarové  

„Starší rodičky v České republice: trendy a faktory“ 

 

Předkládaná diplomová práce se skládá z 98 stran z čehož je 92 stran vlastního textu. Patří 

tedy k těm obsáhlejším. Autorka se tématu věnovala standardními nástroji demografické 

analýzy. Práce je rozdělena do 8 dále strukturovaných kapitol: 1. Úvod, 2. Metodologie a 

data, 3. Teoretické přístupy vysvětlující změny v reprodukčním chování, 4. Faktory ovlivňující 

plodnost, 5. Pozdní mateřství, 6. Analýza plodnosti starších rodiček v České republice a 7. 

Závěr. Jak autorka uvádí v abstraktu, tak hlavním cílem práce je zhodnotit vývoj plodnosti a 

(umělé) potratovosti starších žen ve věku 35-49 let na území České republiky v období let 

1950 – 2015. 

 

V úvodu autorka zmiňuje druhý demografický přechod i jeho interpretace v případě České 

republiky. Dále pak docela pěkně i různé pohledy na pozdní mateřství a jeho nejednoznačné 

společenské hodnocení (zdravotní aspekt). Proto je vhodné, se na tyto procesy podívat 

v detailu, jak uvádí autorka na s. 13.  Druhá kapitola je věnována metodologii a datům a 

začíná definicí živě narozeného dítěte a potratu. Legislativa se průběhu let měnila, to je 

rovněž v této části práce popsáno. Následuje metodická podkapitola věnovaná přehledu 

jednotlivých demografických ukazatelů a dekompozičních metod, které jsou v práci využity. 

Autorka se v práci omezila na transverzální pohled, což je řešení podle oponenta zcela 

postačující. Přínosné je určitě použití dekompozičních metod, které rozkládají (hodnotu 

obecné míry umělé potratovosti nebo plodnosti) do jednotlivých složek. Je chvályhodné, že 

autorka uvádí podrobně (viz podkapitola 2.5) zdroje dat, konkrétně pak data demografické 

statistiky ČSU, resp. Human Fertility Database.  

 

V následující třetí kapitole jsou popsány teoretické přístupy, které vysvětlují změny 

v reprodukčním chování žen, resp. české společnosti. Jsou uvedeny oba základní: teorie 

racionální volby, reprezentovaná především G. Beckerem, normativní teorie s R. Ingleharta 

nebo D. van de Kaa a R. Lesthaegha včetně stručného popisu jejich přístupů. Ve čtvrté 

kapitole jsou popsány faktory, které mají vliv na plodnost a autorka je člení na biologické, 

hodnotové, psychologické, socioekonomické a legislativní. Toto členění je možné 

respektovat, na druhou stranu však platí, že jednotlivé faktory působí ve vzájemných 

souvislostech. Pátá kapitola je věnována otázce pozdního mateřství a již úvodu této části je 

patrná určitá nejednoznačnost názorů jednotlivých autorů. Po úvodním obecném konceptu 

následuje analýza pozdního mateřství v České republice a obsahuje číselné údaje, včetně 

jejich popisu. 

 

Podrobněji je této problematice věnována šestá kapitola, která začíná hodnocením úrovně 

plodnosti podle věku žen, rovněž v návaznosti na další charakteristiky jako je např. pořadí 

narozeného dítěte. Zde pak používá míry první kategorie, aby dostala reálnější výsledky 

(s.54). Autorku práce je rovněž třeba pochválit za hledání příčin změn v časovém vývoji, viz 

např. na s. 57 změny v podílu žen podle počtu dětí v návaznosti na realizaci (nebo nerealizaci) 

populačních opatření. K uvedenému by bylo možné ještě uvést otázku bytové politiky (tj. 

pomalá tempa bytové výstavby), která měla rovněž na počty narozených dětí vliv (stejně jako 

je tomu v posledních letech). Následuje analýza časování plodnosti a struktura plodnosti 

podle rodinného stavu žen, tedy jevy u kterých rovněž došlo v zásadních změnách. Na 

analýzu plodnosti pak navazuje kapitola sedmá, věnovaná analýze potratovosti starších žen, 

která má obdobnou strukturu jako předchozí analýza plodnosti (protože se jedná svým 

způsobem o komplementární jevy). Závěrečná osmá kapitola pak obsahuje shrnutí 

předchozích poznatků. 



 

Celkově je možná konstatovat, že se jedná o velmi solidní práci, ve které autorka 

systematickým způsobem mapuje zvolené téma. Práce je dobře napsaná, grafy jsou pěkně 

zpracované, jedinou výhradu má oponent k překlepům, které se vyskytují především ve druhé 

části práce, pravděpodobně proto, že se autorce krátil čas k jejímu odevzdání. Autorka 

prokázala velmi dobrou schopnost samostatné práce, jak z oblasti analýzy, tak i syntézy 

demografických jevů a navrhuji proto tuto práci k obhajobě. 
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