
Posudek oponenta na bakalářskou práci Kateřiny Nové:
vyvoj struktury a úrovně potratovosti v ČR v období 1958-2005

Bakalářská práce se zabývá ývojem potratovosti v Cesku od počátku \egalizace indukovaných potratů do
současnosti. Je popisně-analýického charakteru, ana|ýzu však autorka pojala velmi obecně. Práce se však
zabývá též širšími souvislostmi qfi'loje potratovosti (vývoj legislativy' moŽnosti využíváni fitzných metod
antikoncepce, vlir,y sociálních a ekonomických faktorů, vlily změn demografického chovaní zejménav 90.
letech 20. století, l. když jen ve velmi obecné rovině). Autorka připojila i mezinárodní srovnání úrovně
potratovosti. Přes tento široký záběr je práce poměrně stručná, coŽ už samo o sobě napovídá o nepříliš
hlubokém analýickém pohledu (33 stran textu rozděleného do 5 kapitol). Je poměrně dobře logicky
strukturována, klíčové třetí kapitole obsahující popis ývoje potratovosti pŤedcházqí kapitoly' v nichŽ je
lytyčen cí| práce, zdroje dat, popsány pouŽívané lkazatele, legislativní zajištění a definice druhů potratů.
Tuto část pak doplňuje stručný popis širších podmíněností potratovosti a kapitola věnovaná mezinárodním
srovnáním. Závěr pak velmi stručně shrnuje vyvoj potratovosti v souvislostech nejdůleŽitějších opatření
populační politiky a sociálních, ekonomických a politických změn společnosti. Text je doplněn Seznamem
literatury, tabulek a grafli, tabulkovou přflohou a kopiemi ýkazi azákonů.

Ačkoliv samotná koncepce práce byla dobrá a téma zajimavé, je práce bohužel poznamenána velk1fon

množstvím více či méně závažnýchnedostatků a chyb.

Uvádím zde, spíše jen pro ilustraci, jen ty nejdůležitější:

Sledované období r,ytyčené v názvu (do roku 2005) není dodrŽeno V popise metodiky v kap. 1.2', dokonce
ani v tabelovaných údajích (str. 7), ani v příloze 1' ačkoliv údaje za chybéjící poslední roky jsou běŽně
dostupné jak na intemetu 1ČsÚ, ÚzIs\,tak v pohybech ob1vatelstva (tiskem, CD-ROM).

Ve qýčtu čísel zákonů v kap. 2 chybí v příloze uvedený zákon 6611986.

Zjednodušené je tvrzeni, že až ďo 90. let byly intemrpce jedinou spolehlivou ..antikoncepcí'' (str. 13),
nebot'od 70. let se rozšiřovalo užíváni skutečné antikoncepce (necelá pětina Žen fertilního věku).

Není pravda, že v 2. po|.80. let končila polovina těhotenství interrupcí - to se týká potratů celkem (str.13)

Na téŽe straně je chybně hodnota hrubé míry potratovosti zač. 60.let, chybně je i jakýsi úhrn 115 tis. -
nejde ani o potraty, ani o počet těhotenství, chybně je podíl interrupcí z těhotenství celkem.

Text v 2. odst. na str. 14 je rozporný; není pravda, že v |.1963-64 nebyl zaznarnenán rust počtu narozených.

V posledním odst. str' 14 je chybně udáván počet narozených v roce 1974 přes 200 tis. - v Česku se
narodilo vice než 200 tis. dětí naposledy v roce 1948 (a to ještě včetně mrtvě narozených)

Na str. 15 je velmi nepřesné txtzení, že na přelomu 80. a 90. let skoro polovina těhotenství končila
intemrpcí - to se týká všech potratů.

od str. 16 jsou počty potratů v jednotliých letech od roku 1998 přejímány z dat publikovaqých ÚZIS' ale
q'čleňovány jsou potraty cizinek (ačkoliv počty potratů v letech předchozích je zahrnují a UZIS celkové
počty běžně publikoval); složení podle různých typů potratů je pak chybně, nebo přinejmenším

nesrovnatelné s předchozími údaji; nakpnci stránky je navíc chybnýúdaj o počtupotratů (4051 -zŤejmě
přehlédnutí), bohužel ještě uváděný jakďpočet zákroků - mají tím být míněny snad interrupce?

Ve ýčtu nepřesností a chyb lze pokraěovat i u dalších kapitol, a to neuvádím gramatické, tvaroslovné a
stylistické nedostatky a nedůslednosti, včetně části lrynechaného textu (str.18-19) či dvakrát uvedené části
textu (str'20-2l). Je také škoda , Že Ťada tabulek apŤevzatých poznatků zůstala prakticky bez komentáře -
to se týká např. tab. 3.3 ', 3,4. - Úvoj souhrnných ukazatelů potratovosti a specifických měr - jistě by to
ce\ou ana|ýzu zkvalitnilo; nekomentovány zůstaly izávěry zvýzkumu CVVM uvedené v tab. 3.5. (str. 25,1.

Přesto si myslím, že by Kateřině Nové měla být dána možnost pokusit se práci obhájit, neboť i přes

vytknuté nedostatky prokázala, Že se celkem dobře zorientovala v literatuře i ve zdrojích dat, obstojně
zv|áďIa záklaďy demografické analýzy, je patmé, že téma zpracovala se zájmem. Proto práci s výhradami
doporučuji k obhajobě

V Praze, 12.9.2006
RNDr. Dagmar Bartoňbvá' Ph.D.


