
I
oponentský posudek na baka|ářskou práci Jany Koude|ovéP|ánované rodičovství v číně

Cí|em předk|ádané baka|ářské práce je.ana|ýzapopu|ačního růstu Číny, způsobůjeho omezování a posouz-ení úspěšnósti těcňto Jnár'' StěŽejní část práce pakana|yzuje plánované rodičovstvi.v Čině ' poóur".ri po|itiku. Práce je včetně úvodu azávěru členěna do 6 kapito|. V úvod-u gutolxá 
"ýtýeir" 

cí| práce, její strukturu astručně informuje o zdrojích a kvalitě dat. Da|ší, poÁo'ne rozsáh|ákapito|a, jevěnována historickému úývoji. V|astní demograii|ŘJpronte.matika, tj. populační vývoja plánované rodíčovství, jsoů uvedeny v t<apitotácňs. 
" 

4.V závěru se autorkapokouší o zhodnocení programů p|ánóvaného rodičovství' Seznam |iteraturyzahrnuje 22 převáŽně cizojazvčných titulů. Práce má rozsah 52 stran.

Přípomínky:

Předmětem diskuze můŽe bÝt jižsamotný název práce, pokud není myš|en ironicky(c-oŽ jistě není). Po-d pojmem p|ánované éi uvědomě|é rodičovství si óbvytlepředstavujeme sniŽování počtu dětípomocí různých antikoncepčních metod jakodobrovo|nou aktivitu páru, cožv Číně rozhoone neptati|o a zceía nepiati aniv současné době. V případě Číny by asi by|o výstiinější dát pojám-fitánouane
rod ičovství do uvozovek nebo zi otii 1tny,á.e,'.

obsah: nejsou uvedeny čís|a stran , což ztěžuje orientací v textu.

Zdroje dat a posouzen|jejiclr kva|ity je velmi stručně zmíněno pouze v Úvodu práce(10 řádek) , i kdyŽ právě v případě Činy by 
'i 

t"tó ór^áb|ematika.zaslouŽi|a podstatněvětší pozornost.

Druhá kapito|a ,,Historický vývoj.. je vzh|edem k rozsahu ce|é práce poměrně obsáh|á(6' stran), a|e výčet historických.událostí včetně r"áy i"topočtů je zde uvede n bezjakéko|iv souvis|osti s h|avnim tématem práce' Navíc název t<apitoty uobsahuneodpovíd á názvu kapítoly v textu.

Pro hodnocení popu|ačního vývoje (kapito|a 3.) a úrovně demografické reprodukceautorka zvo|i|a obvykle pouŽívané demograf icr,e uiázate|e a pěti|eté průměry.V případě posuzování změn v demografřcké reprooutci čínské popu|ace v souvislostis po|itickými zásahy s9.y9ak volba pětitet1icr' ple''eie' nejevíjako vhodná, nebot,zce.|a eliminuje v|iv vnějších zásahů ved-eni Činy na popúI"eňi vývoj (přeoevším napi9J.oTu padesátých a šedesátých |et). Stejně ták věkove pyramidy konstruované popěti|etých věkových skupinách v podstatě áeodráží tato kritict< á ét;. Ňepresne jsou inázvy grafů věkových pyramid. Věková struktura poJt" ekonomické aktivity obvyk|eínformuje o zastoupení ekonomicky aktivních osob v pris|ušném věku či věkovéskupině, v podání autorky s.e však jedná pouze o barevné odlišení třÍ základníchs|oŽek věkové struktury, tj o-1 4, 15-64 a 65+.

V.názvu subkapito|y 
,3 

2.?;e zoyteen ě zdŮrazněn ukazate| naděje dožití' Zahrnutítohoto ukazatele do.kapitoiy pošuzující úroveň ur.n.tno.ti se předpok|ádá, autorkavšak v této kapito|e hodnoti Úmrtnosi především pomocí ,,míry úmrtnosti.. ,vývojnaděje dožití je pouze v grafu. V této kapito|e na str' r9 kromě .áóiá.ňár' o názvu



/ hrubé míry úmrtnosti autorka uvádí pouze její číse|né hodnoty bez b|iŽší specifikace(promite).

V kapito|e vě-nované p|odnosti by jistě zasluhova|y vzhledem k tématickémuzaměření práce podrobnější komentář výrazné 
=Áeny v úrovni p|odnosti na počátku60' let. Vhodná není aní vo|ba počátku obooui k posuzovánizmen v úrovni plodnostia Úvah o průběhu demografické revo|uce, nebot'hodnota úhrnné plodnosti V roce1963 byla zce|a výjimečná (m|uví se o tzv. ,,super p|odnosti.., která mě|a spíšekompenzačn í charakter).

Subkapito|a 4'1. Programy p|ánovaného rodičovství sice obsahuje zák|adníinformace, ale vzh|edem k zaměření práce je ve|mi stručná - nece|é 4 stránky (např.ve srovnání s historickým vývojem). Da|ší subkapitoly této stěŽejní části práce čerpajípředevším z již pub|ikovaných výs|ed ků různých 
.výbérovýctr 

šetren i.

Z da|ších připomínek k technické stránce práce:
Str. 5:.Údaj o počtu obyvate| v neobvyklé formě, natéŽe straně hodnota přirozeného
přírůstku bez bIiŽŠí specifikace.

I přes uvedené připomínky předk|ádaná bakalářská práce poskytuje zák|adní
informaci-o popu|ační po|.itice v.Číně a jejich důs|edcích , V,závěru-autorka v přeh|edu
shrnuje studovanou prob|ematiku a snaží se kromě jiŽ pub|ikovaných názorŮ uvést isvůj v|astní. Studované téma je poměrně obsáh|é a vzh|edem k často obtíŽnédostupnosti podrobných informací (především z počátků 

"*i.t"n."-ďňil)l'ř.unitautorčinu úspěšnou snahu v získávání přís|ušné |iteratury a orientaci v áostupnýchzdrojích dat.

|,q9" odpovídá poŽadavkům kladeným na baka|ářskou práci a doporučujiji přijmout
k obhajobě. 
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