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V}'jádření školitele k doktorské disertaci

RNDr. Jiřina Kocourková: Populační klima a rodinná politika v České republice po roce
1989 v evropském kontextu

Disertace RNDr. Jiřiny Kocourkové je věnována problematice, která přes svou
společenskou závažnost není u nás příliš frekventovaná, i když jde o téma vysoce aktuální.
TÍebaže jednotlivé aspekty populačního klimatu a zvláště pak rodinné politiky jsou častým
předmětem diskusí jak demograÍů a sociologů, tak politiků, existuje jen málo praci, které by
se zaměřovaly na soudobou situaci v České republice respektive na komparaci ruzných
aspektů populačního klimatu nebo rodinné politiky v jednotlivých evropských zemích.
Předložená práce je zaloŽena na analýze výběrových šetření zaměřených speciálně na
problematiku populačního klimatu a na vnímání ruzných aspektů populační politiky.
Kandidátka se na přípravě a zpracování některých mezinarodních šetření přímo podílela a
prokéaa|a tak mimo jiné schopnost samostatného tvůrčího přístupu jak při koncipování anket
tohoto typu tak pŤi ana|ýze sebraných dat. Přitom výborně uplatnila své speciální znalosti
demograÍické analýzy' Při následných rozborech prokazala rovněž dobrou orientaci v odborné
literatuře vyprodukované k dané problematice zvláště v posledních dvou dekádách, kdy došlo
kzávažným zrrňnám vpohledu na zarĚÍení rodinné politiky ve velké většině vyspělých
ewopských zemi a také u nás, Zpracování disertace vyžadovalo však také rozsžůúé studium
speciální literatury domácí i zahraniční provenience, nejen demografické a sociologické ale
též z oblasti populaění, sociální resp. rodinné politiky.

Předložená disertační práce je logicky strukturovaná, studovanou problematiku
zařazujejak do kontextu širšího demografického tak spoleěenského vývoje. Práce přináší řadu
cenných poznatků a také originální výstupy, mezi které rozhodně patří například doporučení
týkaJíci se možnosti a zaměŤení pronatalitní politiky v zemích s nízkou úrovní plodnosti. Šíře
a složitost studované problematiky vytváří pochopitelně prostor pro řadu dalších diskusí.
Zajimavá může být například (i) možnost mezinárodního srovnání výsledků výzkumů
populačního klimatu nebo (ii) problém měřitelnosti vlivu pronatalitních opatření.

Disertaci pokládám zavelmi zdařilou' Zak|ad práce považuji zejména to, že podstatná
část disertace byla publikovánav zahraničním tisku
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