
Posudek školitelky na bakalářskou práci 

Valentýna Benešová 

Vliv ekonomického vývoje na plodnost v Česku po roce 2000 

 

Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a identifikaci možného vlivu ekonomické krize, 

která zasáhla většinu evropských států v průběhu roku 2008, na úroveň plodnosti v Česku. Akcentována 

je regionální diferenciace sledovaných ukazatelů (krajská, okresní). Jedná se o zajímavé a důležité téma, 

neboť prozatím poslední finanční a hospodářská krize vyvolala nový zájem o to, zda a jakým způsobem 

zhoršující se ekonomické podmínky a nejisté prostředí pracovního trhu ovlivňuje vývoj plodnosti. I přes 

zájem odborné veřejnosti však bylo na toto téma doposud publikováno pouze několik analýz 

zaměřených na evropské země, analýza věnovaná detailně Česku nebyla, dle mých informací, doposud 

zpracována žádná. Ekonomická recese přitom zasáhla Česko v okamžiku, kterému předcházel postupný 

nárůst úrovně plodnosti z minimálních hodnot dosažených na přelomu tisíciletí a rekuperace odložených 

porodů doprovázená mj. výrazným nárůstem průměrného věku matek, což je důležitý kontext pro úvahy 

o možných dopadech ekonomických cyklů na plodnost. Řada analýz vztahů mezi ekonomickým 

vývojem a úrovní plodnosti totiž ukazuje, že na zhoršující se ekonomickou situaci lidé často reagují 

odkládáním plodnosti a/nebo přehodnocení osobních plánů ohledně založení nebo rozšíření rodiny.  

Předložená bakalářská práce má rozsah 61 stran + 17 stran příloh a je rozdělena do sedmi kapitol včetně 

úvodu a závěru. Struktura práce je přehledná a logická. Po úvodu představuje autorka teoretický rámec 

a východiska zkoumané problematiky, a to jak z hlediska postihnutí hlavních trendů vývoje plodnosti 

v Česku v posledních desetiletích, tak shrnutím faktorů, které tento vývoj ovlivňují. Nechybí části 

věnované ekonomickým cyklům a také uvedení dosavadních zjištění o vlivu ekonomického vývoje a 

vývoje plodnosti. Autorka korektně pracuje s množstvím odborné literatury, kterou vhodně a formálně 

správně cituje. Stálo by za zvážení pouze zkrácení či celkové vynechání exkurzu do vývoje plodnosti 

od demografické revoluce a soustředění se pouze na období od 90. let 20. století.  

Kapitola 3 navazuje stručným, avšak jednoznačným vymezením výzkumných otázek. Kapitola 4 uvádí 

zdroje dat. Vzhledem k tomu, že jsou pro analýzu kombinována data o plodnosti s vybranými ukazateli 

ekonomického vývoje, je těmto věnován velký prostor. Mimo jiné také proto, že se liší dostupnost 

ukazatelů dle sledované regionální úrovně. Použitá data jsou podrobně specifikována. Kapitola 5 

navazuje představením analytických metod, vedle ukazatelů plodnosti a ekonomického vývoje 

(nezaměstnanost) jsou představeny metody sledování změn těchto ukazatelů v čase (průměrné tempo 

růstu) a detailně je představena použitá shluková analýza. Použité metody jsou adekvátní vzhledem 

k využívaným datům a zvoleným výzkumným otázkám.  

Kapitola 6 prezentuje výsledky analýz a srovnává ekonomickou situaci před a po vypuknutí krize 

(operacionalizovanou ukazatelem nezaměstnanosti) s vývojem plodnosti, a to jak na krajské, tak na 

okresní úrovni s využitím metody shlukové analýzy. Zjištěné výsledky jsou srozumitelně a přehledně 

prezentovány jak graficky, tak slovně. Autorka se dobře vypořádala s obtížností srozumitelně 

interpretovat velké množství výsledků analýz v územních detailu.  

 



Ráda bych na tomto místě vyzdvihla fakt, že práce je přesně a přehledně napsána, autorka má vyzrálý 

styl psaní a práce neobsahuje gramatické ani stylistické chyby. Autorka si téma práce sama zvolila a 

přistupovala k jejímu zpracování velmi aktivně a samostatně. V práci kombinuje volně dostupná 

statistická data s daty generovanými z individuálních dat na základě jejích požadavků. Vhodně volí také 

prezentaci výstupů, kdy jsou adekvátně kombinovány tabulky, grafy a kartodiagramy, které přehledně 

ilustrují regionální diferenciaci výstupů.  

Z hlediska použité metody odpovídá práce požadavkům na bakalářskou práci. Pokud autorku toto téma 

zaujalo, může v hlubších analýzách vztahu ekonomické krize /ekonomického vývoje a plodnosti 

pokračovat např. v rámci magisterské práce a prohloubit dosavadní analýzy, a to jak z hlediska 

metodologického, tak z hlediska doplnění dalších úhlů pohledu a výzkumných otázek.   

Předkládaná práce Valentýny Benešové splňuje všechny požadavky kladené na bakalářské práce a 

doporučuji ji tímto k obhajobě.  
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