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Demografie se dostává stále více do popředí zájmu a diskusí nejen v rámci odborné, ale často i laické 

veřejnosti. V poslední době jsou nejčastěji diskutovanými tématy zahraniční migrace a demografické 

stárnutí. Důležité je také vědět do jaké míry má vysokoškolsky vzdělaná populace širší povědomí o 

demografických procesech a jejich kontextech. 

 

 Předložená diplomová práce P.Verbíře mapuje pomocí vlastního výběrového šetření povědomí 

české vysokoškolsky vzdělané veřejnosti o populační situaci a vývoji u nás i ve světě. Práce v rozsahu 

98 číslovaných stran je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. V úvodu autor specifikuje téma 

a seznamuje s rešerší odborné literatury v této oblasti. Druhá kapitola přibližuje demografii jako vědní 

disciplínu a dále poskytuje informaci o vzdělávacích programech na gymnáziích pokud jde o 

demografii. Vzhledem ke skutečnosti, že těžiště předkládané práce spočívá ve vlastním výzkumu, je 

třetí kapitola podrobněji věnována metodologii a sběru dat pomocí vlastního výběrového šetření. 

Otázky výběrového šetření byly rozděleny na faktické (pouze jedna správná odpověď) a názorové 

(neexistuje správná odpověď, respondent vyjadřuje názor). V návaznosti na představený dotazník byly 

pak v rámci této třetí kapitoly podrobně představeny cíle a hypotézy práce. Následující čtvrtá kapitola 

je stěžejní a rovněž nejrozsáhlejší. Jsou v ní podrobně analyzovány výsledky dotazníkového šetření 

rozdělené podle faktických (53,7 %) a názorových otázek (46,3 %). Otázky  (celkem 41+4=45; 4 

=charakteristiky respondentů) byly zaměřeny na demografické problémy světa i České republiky, na 

demografické procesy porodnosti, úmrtnosti, sňatečnosti, rozvodovosti a také na migrace nebo stárnutí 

populace. Inspirací českého šetření byl dotazník ze šetření realizované ve Francii v roce 2015. Tento 

dotazník však musel být autorem upraven na české poměry a součástí dotazníku byly také 4 otázky na 

sociodemografické charakteristiky respondentů. Všechny otázky týkající se povědomí demografických 

reálií jsou přehledně uvedeny v Tabulce 1. Realizace vlastního šetření nebyla jednoduchá neboť 

připravená papírová verze nemohla být v terénu provedena vzhledem k omezení souvisejícími 

s koronavirovou infekcí. Autor proto sestavil elektronický dotazník a získal a vyhodnotil 1 149 

dotazníků. Pro účely analýzy byla každá otázka obodována. Výsledky pak byly představeny grafem 

nebo tabulkou a příslušným komentářem, doplněným o širší náhled na problematiku dané otázky. Byly 

rovněž popsány charakteristiky respondentů. Otázky byly zpracovány postupně a ve stejné struktuře 

což umožňuje dobrou orientaci zkoumané problematiky v textu. Deskriptivní část byla pak doplněna 

shrnujícími jednorozměrnými statistikami. Rozdílnosti výpovědí byly testovány podle charakteristik 

respondentů. Zajímavá je kombinace vybraných faktických a názorových otázek, tj. testování znalostí  

versus názor zda populační problematika je důležitá, respektive jakou roli hraje hloubka 

informovanosti, apod. Soubor názorových otázek a jejich analýza, zpracovaná metodicky podobně jako 

v předchozí části, je důležitá, protože úzce souvisí s postoji k populační problematice (např. porodnost, 

populační růst, zahraniční stěhování, demografické stárnutí, apod.). Tyto výpovědi mají dopad na 

formulování populačních politik a strategií. Několik vybraných výsledků dotazníkového šetření bylo 

také porovnáno s francouzskými údaji. 

 

V předložené diplomové práci je nutné především ocenit samostatnost autora při zpracování 

zvolené problematiky, a to jak při přípravě dotazníku, sběru dat i formátu jejich analýzy. Práce byla 

velmi časově náročná neboť zahrnovala tvorbu dotazníku, pořízení dat v elektronické podobě a 

v konečné fázi jejich analýzu. Práce je dobře napsána a technicky dobře provedena. Je logicky 

uspořádána a výsledky výběrového šetření jsou přehledně prezentovány. Získané výsledky budou určitě 

užitečné a využitelné v praxi. Lze také očekávat, že o ní bude zájem i v zahraničí. Práce splňuje všechny 

požadavky kladené na diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze, 9.6.2020      prof.RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 


