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Předložená práce je velmi aktuální vzhledem k nedávné ekonomické krizi, která 

ovlivnila podmínky reprodukčního chování nejen populace České republiky, ale i ostatních 

států, které byly ekonomickou krizí zasaženy. Význam předložené práce spočívá v tom, že 

autorka poukázala na důležitost zkoumání demografického vývoje v souvislosti s vývojem 

širších kontextuálních podmínek. Práce se zaměřuje na regionální pohled, tedy, zda a jak se 

odlišnosti v ekonomickém vývoji dle nižších územních celků promítají do odlišností 

v reprodukčním chování. Cílem práce bylo vyhodnotit vývoj plodnosti v Česku na úrovni 

krajů a okresů a porovnat s vývojem ekonomiky po roce 2000. Ekonomický vývoj byl 

hodnocen na základě dvou vybraných ukazatelů: podílu nezaměstnaných osob a podílu žen na 

nezaměstnaných, které jsou dostupné pro nejmenší použité územní jednotky, a to okresy. Pro 

hodnocení vývoje plodnosti dle okresů byla použita úhrnná plodnost. 

 

 Vlastní práce je dobře strukturovaná, skládá se ze 7 kapitol, které na sebe logicky 

navazují až na kapitolu 2 Teoretický rámec. Přestože je tato kapitola vhodně zařazena na 

začátek práce, je uspořádána poněkud nepřehledně a zahrnuje informace, které jsou spíše 

deskriptivní než teoretické. Skládá se z 5 subkapitol, z nichž první dvě jsou nazvány podobně 

a tím jsou zavádějící: Změny plodnosti v Česku pro roce 1990 a Hlavní trendy ve vývoji 

plodnosti po roce 1990. Dále, není zřejmé, proč první subkapitola 2.1.1 je nazvaná 

Demografická revoluce, když relevantním konceptem ke zkoumanému tématu i období je 

druhý demografický přechod. Naopak vhodně je zařazena kapitola 2.4 Ekonomický cyklus, 

kde specifikuje 4 fáze: expanze, vrchol, recese a deprese. Poslední subkapitola se věnuje 

vztahu populačního a ekonomického vývoje, kde lze ocenit, že autorka prokázala velmi dobrý 

přehled o aktuální literatuře týkající se vlivu poslední ekonomické krize. Ekonomická krize 

však není v předchozí kapitole o ekonomickém cyklu definována a není zřejmá souvislost 

mezi těmito dvěma kapitolami. Výzkumné otázky správně navazují na teoretický rámec. 

Podrobně jsou popsány zdroje dat a metody výzkumu. K použitým ukazatelům mám 

připomínku týkající použitého tempa růstu.  Autorka v metodické kapitole správně rozlišuje 

mezi průměrným tempem růstu a relativní změnou v procentech. Ale v kartodiagramech obr. 

1 (str.35) a  obr. 2 (str. 44) používá označení průměrné tempo růstu, přestože se jedná o 

relativní změnu. V diagramech jsou uváděny i záporné hodnoty. Ukazatel tempa růstu může 

nabývat pouze kladných hodnot. Dále mám připomínku ke shlukové analýze, a to, že se 

neshoduje popis v metodické části (str. 31) s výsledky prezentovanými v tabulce 1 (str. 49). 

V metodice je vysvětleno, že v analýze bylo pracováno s 6 ukazateli, ale tabulka 1 nazvaná 

„Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů pro seskupení okresů Česka podle shlukové 

analýzy“ prezentuje 12 ukazatelů.   Bylo by vhodné upřesnit, jak byla provedena shluková 

analýza, tedy jaké ukazatele skutečně vstoupily do shlukování.  

 

Další drobné připomínky. První připomínka se týká specifikace územního detailu 

analýzy, která není vždy zcela přehledná, tedy kde je hodnocení provedeno dle okresů a kde 

pouze dle krajů. Například v úvodu je uvedeno, že byla využita úhrnná plodnost podle pořadí 

dítěte, ale není vysvětleno, že pouze pro hodnocení na úrovni krajů. Přehlednosti by dále 

pomohlo zpřesnění názvů subkapitol v kapitole 6, např. 6.1 Vývoj úhrnné plodnosti po roce 

2000 podle krajů a okresů, 6.2. Vývoj úhrnné plodnosti podle pořadí dle krajů, apod. Vhodné 

by bylo zpřesnit název celé práce: Vliv ekonomického vývoje na plodnost v Česku po roce 

2000 v regionálním pohledu. Za druhé, některé grafy v příloze by bylo vhodné zařadit do 

textu, pro lepší přehlednost a orientaci. Za třetí, doporučila bych nepoužívat tzv. „ich formu“, 

např. str.10: „Všimla jsem si, že tento růst plodnosti….. apod. 

 

Práce obsahuje minimum chyb a překlepů, text je gramaticky správný a čtivý. Autorka 

se správně vyjadřuje až na výjimky, např.  str. 13 „Výjimečné postavení Česka lze přičítat 

horší reakci české populace z hlediska plodnosti…..“   



 

Autorka pracovala s daty, která nejsou veřejně dostupná v potřebném detailu. Přestože 

dostala data vytříděná, vlastní analýzy provedla samostatně a výsledky vhodně prezentuje jak 

pomocí grafů, tak kartodiagramů a adekvátně interpretuje. Prokázala tím schopnost aplikovat 

základní vědecké postupy. 

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. Předloženou práci 

doporučuji přijmout k obhajobě. 
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