
oponentský posudek na dip|omovou práci Šárty Kovačkové
P|ánované rodičovství v kontextu spo|eěenského rozvoje

Pod pojmem p|ánované rodičovství se obvyk|e rozumí sniŽování počtu dětí v rodině
vzh|edem k moŽnému fyziologickému maximu a většinou se opírá o moŽnosti
antikoncepce, případně interrup ce' Znamená to, Že pár po narození plánovaného
počtu dětí se jiŽ da|šímu početí brání' Reprodukční chování jednot|ivých párů je však
ov|ivněno ce|ou řadou faktorů, které se vzájemně pro|ínají a snahy tento proces
ovlivnit vyžadují zásahy do k|íčových faktorů popu|ačního klimatu, coŽ ne vŽdy vyvo|á
Žádoucí změny d |ouhodobějšího charakteru.

Jako hlavní cí| práce si autorka vytýči|a podat přeh|ed o pojetí plánovaného
rodičovství a jeho metodách rea|izace v historickém pohiedu s důrazem na
pos|edních padesát let, seznámit s faktory, které ov|ivni|y vývoj a šíření moderních
antikoncepčních metod a ana|yzovat míru používání antikoncepce v rozvojových
zemích v současné době.

Práce je č|eněna včetně úvodu a závěru na 8 kapito| a textová část má rozsah 98
stran + nestránkovaná tabu|ková a mapová pří|oha. V úvodu autorka seznamuje
s cí|em předk|ádané práce, da|ší dve kapito|y jsou věnovány vývoji p|ánovaného
rodičovství v historickém poh|edu. Čtvrta kapito|a informuje o foputačnictr
konferencich zaměYených na p|ánované rodičovství, pátá kapitola pak poskytuje
přeh|ed současných metod plánovaného rodíčovství' Da|ší kapito|y jsou věnovbny
vývoji programů plánovaného rodičovství a popu|ační po|itiky u ro'vo.|ových zemíóh a
regioná|ní diferenciaci p|ánovaného rodičovství. V závěru autorka strinuje hlavní
poznatky práce' Seznam literatury je poměrně obsáh|ý se značným zasíoupením
cizojazy čné | ite ratu ry.

První.tři kapito|y práce (pomineme-|i úvod) mají popisný charakter, coŽ však nijak
nesniŽuje jejich kva|itu akaždá z nich tvoří ucelený ce|ek. Historický přeh|ed vývoje
p|ánovaného rodičovství představuje ce|ou třetinu práce (35 stran), da|ší kapito|y o
p|ánovaném rodičovství na světových popu|ačních konferencích a současných 

-

metodách plánovaného rodičovství poskytují zajímavé a přehledné informace o
daném tématu. V pos|ední kapito|e o regionální diferenciaci p|ánovaného rodičovství
se autorka správně soustředila především na rozvojové země. Práce je zpracována
přeh|edně, je čtivá a poskytuje informaci o daném tématu v uce|ené formě'

Připomínky a případné náměty:
V práci postrádám metodickou část, ve které by autorka diskutovaIazdroje informací
a dat o rozšíření antikoncepce V rozvojových zemích. Nabízí se téŽ moŽnost
ana|yzovat popu|ační vývoj vybranýeh zemí v určitém časovém Úseku (zde asi
vyspě|ých zemi v poválečném období) s oh|edem na přijatá popu|ační opatření.

Předk|ádaná práce odpovídá poŽadavkům k|adeným
doporučujiji přijmout k obhajobě.
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