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Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na konstrukci transverzálních tabulek plodnosti pro regiony 

Španělska, jejichž ukazatele využívá k postihnutí regionální diferenciace vývoje plodnosti mezi roky 

1981-2011. 

Úvodem je nutné vyzdvihnout, že se jedná o metodologicky i datově velmi náročnou práci. Metody 

konstrukce tabulek plodnosti vycházejí z protokolu Human Fertility Database (HFD), autorka nicméně 

některé další ukazatele vyvozuje z další literatury. Samotná HFD tyto tabulky konstruuje pouze na 

úrovni států, nikoli jednotlivých regionů. Data pro jejich konstrukci tak bylo nezbytné čerpat z různých 

datových zdrojů.  

Práce je logicky a jasně členěna. Po úvodu představuje vývoj plodnosti ve Španělsku, jeho 

kulturněhistorický kontext a hlavní faktory ovlivňující tento vývoj. Třetí kapitola se velmi podrobně 

zabývá datovými zdroji využitými pro analýzu. Datově se jednalo bezesporu o náročnou práci, bylo 

nutné připravit data z více různých zdrojů tak, aby pokrývala regionální členění (NUTS 2). Datové 

zdroje a kontrola kvality dat je v práci podrobně popsána. Čtvrtá kapitola je metodologická. Detailně 

představuje metodu konstrukce transverzálních tabulek plodnosti i odvození dalších ukazatelů, které 

vstupují do analýz.  

Kapitoly 5 a 6 pak představují výsledky analýzy. Pátá kapitola analyzuje regionální diferenciaci 

plodnosti za využití základních funkcí tabulek plodnosti, kapitola 6 pak s využitím odvozených 

ukazatelů. Výsledky jsou prezentovány přehledně a srozumitelně, je využito kartodiagramů, tabulek i 

grafů, které jsou kvalitně a přehledně zpracovány.  

Mám dílčí nejasnosti v kapitole 6.2 z hlediska interpretace výsledků. Kapitola prezentuje výsledky 

„pravděpodobnosti setrvání v paritních stavech“. Grafy jsou pak nazvané „pravděpodobnost 

celoživotního setrvání“ s daným počtem dětí. Moje otázka zní - počítá se zde opravdu celoživotní 

setrvání? Metodika i výsledky prezentované v grafech by spíše napovídaly tomu, že se jedná o 

pravděpodobnost setrvat v daném paritním stavu mezi věky [x a x+1) pro někoho, kdo se do daného 

paritního stavu dostal před věkem x. Pokud by grafy uváděly pravděpodobnost celoživotního setrvání, 

jak vysvětlit, že nejmladší ženy, které měly první dítě v nízkém věku, mají výrazně vyšší 

pravděpodobnost setrvat do konce reprodukčního období jednodětné, oproti ženám ve vyšším věku? 

Oproti tomu totiž stojí výsledky dalších ukazatelů, které dokládají, že čím dříve mají ženy první dítě, 

tím jich mají na konci více (např. v kapitole 6.4). Prosím, zda by se studentka k tomuto mohla vyjádřit 

v průběhu obhajoby. 

Práce je po metodologické stránce i z hlediska práce s daty vysoce nad běžným standardem 

bakalářských prací. Z práce je patrné, že se studentka musela vypořádat nejen s obsáhnou 

metodologickou stránkou analýz, ale také s komplikovanými a rozsáhlými datovými soubory. Studentka 

v práci detailně popisuje data, jejich limity, provádí také důslednou kontrolu kvality dat z různých zdrojů 



a upozorňuje na případné nesrovnalosti a jejich možné zdroje. Výsledky logicky a přehledně 

interpretuje, využívá také méně běžné zobrazovací metody studovaných jevů (např. Obr. 3).  

Práce je napsaná přehledně a čtivě. Obsahuje pouze malé množství chyb či stylisticky méně obratných 

formulací.   

Předkládaná práce Elizavety Ukolove dle mého názoru splňuje všechny požadavky kladené na 

bakalářskou práci a doporučuji ji tímto k obhajobě.  
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