
Posudek vedoucího na magisterskou práci Františka Vokřála:
Plodnost v českých zemích 1920-1937

Předkládaná magisterská práce F.Vokřála věnovaná analýze plodnosti v meziválečném

období nauzemí českých zemí představuje demografickou ana|ýzu plodnosti z hlediska jejích

zák|adnich atributů, věku, pořadí a rodinného stavu. Autor zaěíná s absolutními počty

narozených. které jsou speciÍicky upraveny pokud jde o neudáno, dále počítá míry plodnosti

podle věku a redukované míry plodnosti podle věku a rodinného Stavu, respektive podle

pořadí. Nechybí ani re|ativjzované ukazateIe a výpočet pravděpodobností přechodu.

V komentářích se snaží postihnout změny v úrovni a strukturách plodnosti ve yztahu

kvnějším socioekonomickým podmínkám, tj. období po první světové válce' konjunktuře

v závěru dvacátých let, dopadu světové krize a rovněŽ se zabývá reŽimem reprodukce na

konci třicátých let dvacátého století. Kapitoly věnované této problematice jsou seriozním

demografickým rozborem. obě závěreěné kapitoly jsou do jisté míry nadstavbou, jedná se o

výpočty modeiů stabilní a stacionární poputace, které jsou pěkně graficky ptezer(ovány a o

výpočty průměrné velikosti Ženských generací'

PředloŽená magisterská práce v rozsahu 116 stran je poměrně obsáhlá a představuje

také značný objem pracovního úsilí vynaloŽeného na přípravu dat. Text je dobře napsán a

užiteč,ná je sumarizace uvedená za jednotlivými kapitolami. Práci lze výknout následující:

nebylo příliš šťastné číslovat tabulky a grafy pouze uvnitř kapitol' navíc jsou v číslování

chyby například na str.20 místo tabulka 1 má bý tabulka 3, totéž na str.2l' na str. 22 místo

tabulka 2 má být tabulka 4 apod. Někde se také rozjelo formátování řádků. Přes uvedené

výky podává autor ucelený pohled na vývoj plodnosti českých zemí v meziválečném období

a mimo,vlastních ana|ýz jsou četné tabulky a grafy časových Ťad ukazatelů cenny1m

dokumentem. Domnívám se proto, Že magisterská práce Františka Vokřála splňuje požadavky

kladené na magisterské práce a doporučuji ji k obhajobě.
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