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Plodnost v českých zemích 1920 - |937

Předložená diplomová práce Františka Vokřála je rozdělena do následujících hlavních,

vnitřně strukturovaných kapitol: Úvod, Metodika, Základni charakteristiky výoje plodnosti'

Ana|ýza manželské a mimomanželské plodnosti, Plodnost dle věku obce, Analýza dle pořadí

narozeného dítěte, Stabilní a stacionární populace, Míra náhrady narozených, Závěr a

Seznamy' Jednotlivé kapitoly nejsou bohužel číslovány, cožby vedlo ke zvýšení přehlednosti

práce, zvláště pfi podrobnějším čtení.

V úvodu vymezuje autor mantinely své práce, která je užiteěná jiŽ vzh|eďem

k bohatosti datového fondu zpwni republiky. Pramenná díla Státního úřadu statistického (ak
je správný název) Československé republiky patřila ve své době k nesporné špičce a lze s nimi

pracovat aŽ do dnešní doby. Tvrzení, Že se detailnější ana|ýzou těchto dat (str. 3) nikdo

nezabýva|, je problematické - přinejmenším k pracem M. Kučery, L. Fialové, z minulosti

A.Boháče a mnoha dalším. Další nepřesnost pak podle mého nÍnoru spočívá ve ztotoŽnéni

socioekonomického qfuoje s důsledky celosvětové hospodářské krize ze 30, let. Tato kriza

byla skutečně pro sociálně-ekonomický vyvoj zásadnim, nikoliv všakjediným ťaktorem,

Pokud autor uvádí tehdy přijímaná sociální a legislativní opatření s dopady na

plodnost (str. 4), bylo by moŽná vhodné je zasaďit do kontextu buď celoevropského nebo

sousedních zemí (bývalého Rakouska-Uherska). Problematické jetvrzení (míněno jako zápor,

str. 4) o nestejných mzdách v ruzných regionech - vyšší příjmy v Ptaze' Mezi zák|adni

ekonomickó poučky patři, že náklady práce vždy souvisí s konkrétní lokalitou . tak tomu je aŽ

do dnešní doby. Výčet přijímaných opatření a jejich dopady na plodnost je nespomě uŽitečný.

Další kapítola je věnována metodice plodnosti a autor se rozepisuje o základních

ukazatelích popisujících plodnost, coŽ opět (přestoŽe se jedná o dobře známe ukazatele) není

na škodu. Zajímaváje část této kapito|y, zaměŤená na úpravu vstupních dat nebo přesněji na

redukci nezjištěných hodnot z hlediska věku a pořadí narozeného dítěte. Autor řeší docela

úspěšně tento (nejen demografický) problém, za zminku by snad stálo, proč autor neuvažoval

o nejjednodušším řešení - počítat míry pouze ze zjištěnýcá hodnot.

Následuje kapitola věnovaná zák|adnim charakteristikám qfuoje plodnosti' nejprve

porodnosti. Zde se objevuje problém nečíslování kapitol a od něho se odvíjí problém číslování

tabulek. V textu na str. 20 je odvolávka na tabulku 1, autor však patrně myslí tabulku 3 (str.

2I), jakje ostatně uvedeno i v přehledu tabulek. Další tabulka 1 se objevuje na str. 33..' Týo

formální nedostatky však nezpochybňují význam autorových qipočtů. Na str. 25 autor

odděluje situaci danou ekonomickou situací, nezaměstnaností od procesu demografické



revoluce. IenŽe ta nepůsobí nikdy a nikde v ,,čisté.. podobě, ale vžďy existuje vazba mezí

demografickým a sociálně-ekonomick]im qfizojem. Na grafu 2, kde jsou uvedeny podíly

specifických měr plodnosti mezi|ety 1920 _ 1937 a dalších grafech by možná stáIo za úvahu

vyzkoušet jinou škálu speciÍických měr (osa y), protoŽe vyvoj ze zobtazení příliš zŤejmý neni,

Další hlavní kapitola je věnována ana|ýze manŽelské a mimomanželské plodnosti' ke

které nemá oponent připomínky' s vfiimkou úvahy o úhmné manželské a mimomanŽelské

plodnosti (str. 37). Yazba mimomanŽelské plodnosti na hospodářský cyklus je jistě popsána

v literatuře a autor by se o této zákonitosti (a případných odchylkách v Čn; měl zmínit.

Poněkud naivní je rovněž myšlenka' Že většina Žen chápa|a manŽelství jako určítý předstupeň

k těhotenství (str' 39). Některé formulační nepřesnosti v této části skutečně tahEí za uši:

,,vyjetí.. (str. 41) manŽelské plodnosti, ,,potupné.. sniŽování plodnosti, starší Ženy naď 25 Iet

(str. 43), svědčí (patrně) o nepříliš pečlivé korektuře ptáce a silně ruší při čtení.

V části věnované specifick1im měrám plodnosti dle věku otce není jasné, zda metoďa

rozpouštění neznámých hodnot byla aplikována i zde nebo nikoliv. Silně zjednodušené je

tvrzeni na str' 55 o současnosti - vazbé reprodukčního chování na dostatečné finanční zázemi.

Autor jistě zná teorii druhého demografického přechodu a souvislosti s rostoucím věkem

snoubenců. o návratu k trendům z období první republiky nemůže b;irt řeči.

Další hlavní kapitola je věnována pořadí narozeného dítěte a autor v ní pokračuje

v podrobném popisu předválečné situace. Tato textová část je kvalitnější než předchozí

kapitola, výhradu snad lze míti vůči uspořádání tabulek 10 a 11, které jsou podle mého nt,zorl
nepřehledné. Nesporn1ýrn obohacením práce jsou kapitoly věnované stabilní a stacionámí

populaci a míře náhrady narczených - novým ukazatelům pro sledování plodnosti' Snad by

pouze neškodilo v úvodu kapitoly uvést hlavní přínos těchto měr a nikoliv uvnitř při popisu

výpočtu.

Celkově je možné konstatovat, že se jedná o pěknou analýickou práci (bohuŽel s

řadou formálních nepřesností), s mnoŽstvim zpracovaných grafu a tabulek zpracovaných na

základě vlastních vÝpočtu, kt9lqqJ.{"p'načně doporučuji k obhajobě.

lng. JaroslaVKraus/


