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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): 
 
Cílem práce je zjistit, jestli bylo za minulého režimu rození dětí mimo manželství asociované s nižším 
sociálním statusem (s. 20). Autorka provedla kvantitativní výzkum, kterým tento cíl naplnila.  
 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce,   

vhodnost příloh apod.): 
 
Autorka v práci nejprve popisuje trendy v mimomanželské plodnosti v Evropě a v ČR a detailně 
vysvětluje sociální kontext, ve kterém se za minulého režimu odehrávala reprodukce. Zvláštní 
pozornost je pak věnována charakteristikám žen, které ovlivňují pravděpodobnost porodu mimo 
manželství. Teoretická část práce poskytuje solidní základ pro vlastní výzkum. Autorka formuluje tři 
hypotézy, které předpokládají, že porod mimo manželství je častější u žen s nižším sociálním 
původem (měřeným povoláním živitele rodiny a vybavením domácnosti v dětství respondentky) a 
vzděláním. 
 
K testování hypotéz byla použita data z šetření SHARE z let 2008-2009, které se zaměřuje na osoby 
starší 50 let. Tato data obsahují celou řadu retrospektivně uváděných biografických údajů. Autorka 
zvládla připravit potřebné proměnné, což v případě závisle proměnné nebyl vůbec jednoduchý úkol. 
Bylo třeba kombinovat údaje o partnerské a reprodukční historii, aby bylo možné identifikovat ženy, 
které v období 1948-1989 porodily alespoň jedno dítě mimo manželství. Popis konstrukce proměnných 
je v metodologické kapitole práce (kap. 4) pečlivě popsán.  
 
Provedená analýza pomocí logistické regrese je výborně zvládnutá, srozumitelně prezentovaná a její 
výsledky jsou správně interpretované. Autorka zjistila, že porod mimo manželství je asociovaný 
s nižším vzděláním matky. Vliv sociálního původu se ale neprokázal.  
 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava,  

přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.): 
 
K formální úpravě nemám výhrady. Práce splňuje předepsané formální požadavky a je logicky 
strukturovaná. Text je plynulý a k jeho srozumitelnosti přispívá to, že autorka vždy jasně vysvětluje, co 
danou kapitolou sleduje. Překlepy či jazykové chyby jsou málo časté. Formátování vlastních i 
převzatých empirických materiálů odpovídá zvyklostem. Všechny tabulky jsou doprovázeny 
dostatečným výkladem a interpretací v textu. Práce s literaturou naplňuje akademické standardy. 



 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky,  

 originalita myšlenek apod.): 
 
Jedná se o velmi zdařilou práci. Autorka si položila relevantní výzkumnou otázku, použila vhodná data 
a metody a ukázala, že je schopná je korektně interpretovat. Jako vedoucí práce oceňuji autorčinu 
motivaci a nasazení, díky kterému se zdárně vypořádala s analýzou komplexního datového souboru. 
To je obdivuhodné i s ohledem na fakt, že v letošním roce nemohla absolvovat kurz KSS/KVAS a 
analytické dovednosti si osvojila kombinací konzultací a samostudia. Navíc je třeba zdůraznit, že 
práce přináší nové poznatky, které doplňují v současnosti se rozvíjející výzkum mimomanželské 
plodnosti a její rostoucí stratifikace po roce 1989.  
 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až  

   tři): 
 
1. Kdybyste měla možnost analýzu rozšířit, jaké další proměnné, závislé nebo nezávislé, byste do ní 
zařadila a proč? V odpovědi se nemusíte omezovat tím, jaké proměnné jsou dostupné ve vámi 
zpracovaném datovém souboru. 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě):  
 
Práci navrhuji hodnotit známkou výborně  
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