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Plánované rodičovství v kontextu společenského rozvoje

PředloŽená diplomová práce má 98 stran, 4 strany map a 6 stran tabulek (3 tab.), které
nejsou stránkovány. Je rozdělena do 6 kapitol, úvodu a závětu, Je pojata historicky; úvod je
označena jako první kapitola, druhá kapitola je věnována vývoji plánovaného rodičovství od
nejstarších dob do začátku 18. století, třetí vývoji plánovaného rodičovství od 1 8. století do 2.
poloviny 20. století, čtvrtá 2. polovině 20. století, které je charakterizované světovými
populačními konferencemi a pátá současným metodám plánovaného rodičovství; K nim jsou
pÍiřazeny další dvě kapitoly: šestá věnovaná vývoji programů plánovaného rodičovství a
oficiálním politikám v rozvojovýchzemích, a sedmá' ve které se diplomantkazabývá
současnou regionální diferenciací plánovaného rodičovství ve světě; závěr je označenjako
osmá kapito1a.

Uspořádání kapitol i subkapitol je logické. Diplomantka shromáŽdi|aznačné mnoŽství
informací zrůznýchpramenů avyužI|a je v textu k popisu sledované problematiky.
Uspořádání těchto informací je přehledné a čtivé. Ve starších dobách byla hlavním zdrojem
informací práce Šubrtové (1989), kterou |ze považoyat za velmi dobrý pramen; diplomantka
však převzaté informace zaŤazuje do kontextu svého výkladu. V novějších dobách vycházi
z původních prací (Sanger, Seltzer' Mclaren, Nottingham; zďebych diplomantce výknul, Že
Sanger je v bibliografickém přehledu Ťazena třemi způsoby, jednak správně jako SangeÍ, M.,
jednak jako Margaret Sanger a ve třetím uvedeném případě pod The Selected Papers of
Margaret Sanger).

Přehledně jsou zpracovány také světové populační konference a zejména pak
současné metody plánovaného rodičovství. Vhodně je také charakterizován přechod zájmu o
zmenšování počtu dětí ke zdtavotním aspektům reprodukčního procesu, zejména k péči o
zdraví matek. Rozšíření rtvných metod omezování početí ve světě a jeho zasvěcené
komentování je také kladem celé práce.

K práci mám však jednu velmi záyažnou připomínku. Autorka se příliš omez1|ana
vlastní plánování rodičovství, jeho vývoj apoužívané metody. Zce|a opomenula druhou část
svého tématu uvedeného v názvu práce: v kontextu společenského rozvoje. Plánované
rodičovství je pouze jednou zpříčtnzměnreprodukčního chování, sice důležitou' ale nikoliv
rozhodujíci. ZnaIosti o různých metodách antikoncepce jsou velmi starého data, společnost
však musela dosáhnout určitého stupně rozvoje, aby lidé měli o ně zájem, A tato doba
přichází postupně od konce 18. století ve Francii apoté se šíří do ostatní Evropy anakonec do
celého světa. Je to proces demografické revoluce, která má širokou podmíněnost jako
součást globální revoluce moderní doby. V tom je význam celého společenského kontextu'
který autorka zredukovala v textu na různá vysvětlování poklesu počtu narczených dětí, která
v této vytržené formě jsou nedostateěná (poukaz na úmrtnost,vzdě|áni žen' tabulka 3

v příloze). Nesouhlasím takém s tím, že křesťanství obecně zastáva|o antipopulacionistické
tendence (str'12);to jistě neplatí o katolickém náboŽenství (biblické,jděte' mnoŽte se naplňte
zem|,,), které vzniklo, podobně jako všechna ostatní velká náboženství, v době převaŽujícího
zemědělství; v těchto společnostech byl vítán větší počet pracovníků.

Přes tuto výhradu doporučuji předloženou práci k obhajobě a vzhledem kjejí celkové
úrovni ji hodnotím jako velmi dobrou.
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