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úrovni v kontextu druhého demografického přechodu 

 

Předkládaná magisterská práce se zaměřuje na změny v demografickém chování v postsocialistických 

zemích EU a jejich specifika, které konfrontuje s konceptem druhého demografického přechodu 

a dalšími významnými koncepty, které byly formulovány dominantně na základě znalostí 

demografických změn posledních několika desetiletí v západních zemích (postponement transition, 

genderová / antikoncepční / sexuální revoluce aj.). Zaměřuje se na období mezi roky 1980-2018 

a kombinuje dvě regionální perspektivy analýzy – analýza je realizována jak na státní úrovni, tak na 

úrovni regionů soudržnosti (NUTS 2). Pozornost je tak zaměřena nejen na mezistátní, ale také na 

meziregionální rozdíly či odlišnosti ve vývojových trajektoriích. 

Předkládaná práce má 92 stran vč. přílohové části. Je logicky a přehledně strukturovaná, celkový obsah 

je rozdělen do 8 kapitol vč. úvodu a závěru. Teoretická část (kapitola 2) je zpracována přehledně a věcně, 

v hlavních rysech charakterizuje diskutované koncepty, především koncept druhého demografického 

přechodu a jeho relevanci a také 6 dalších teoretických konceptů, které se snaží vysvětlit změny 

reprodukčního chování. Tato část vychází z relevantní literatury, české a především zahraniční, 

a poskytuje optimální východisko pro následně formulované cíle a hypotézy práce.  

Kapitola 3 představuje cíle, výzkumné otázky a hypotézy práce a také její zdrojová data. Práce má 

3 jasně formulované otázky, které jsou rozpracovány do 4 pracovních hypotéz. Některým hypotézám 

bych však vytkla především to, že pracují s velmi nejasnými pojmy (H_1B: „složitá socioekonomická 

situace“, H_3: „složité reprodukční prostředí“). Znakem dobré hypotézy je především dodržení toho, co 

plyne již z její definice – hypotéza je tvrzení o vztahu mezi dvěma (nebo více) proměnnými – 

a výzkumná hypotéza musí být empiricky zkoumatelná. Základní podmínkou je tedy dobrá 

operacionalizace používaných proměnných, což obecný pojem „složitá socioekonomická situace“ nebo 

„složité reprodukční prostředí“ naprosto nesplňuje.   

Z hlediska dat práce stojí na třech hlavních typech dat, které vhodně kombinuje – data na státní úrovni, 

data na regionální úrovni NUTS 2 a data z výběrového šetření GGS za ty ze států, kde bylo realizováno. 

Datové zdroje jsou popsány vč. některých jejich limitů např. z hlediska dostupnosti. U dat z GGS bych 

doporučila uvést také to, ve kterých letech bylo toto šetření v jednotlivých zemích realizováno, neboť 

poměrně velký časový posun (např. v ČR byla data sbírána v r. 2005, zatímco v Polsku v r. 2011) může 

vlivem celospolečenských událostí (např. světová finanční krize v letech 2008- cca 2015) některé 

z použitých výroků v porovnávaných otázkách ovlivnit.  

Metodika práce je popsána přehledně a detailně i vzhledem k tomu, že pro regionální analýzy je 

využíváno zobrazení výsledků do trojúhelníkového grafu, s jehož interpretací je nezbytné čtenáře 

názorně seznámit, což se dle mého názoru autorovi podařilo. Dílčí poznámku mám k definici ukazatele 

měr plodnosti dle věku a z nich odvozených ukazatelů, které jsou definovány dle vzoru Pavlík et al. 

(1986) pro věky 15-49 let, avšak jsou přebírány z Human Fertility Database, kde jsou tyto ukazatele 

konstruovány pro jiný věkový interval. Při práci s různými datovými zdroji je nutné vždy prostudovat 

metodologii daného datového zdroje a verifikovat způsob výpočtu jeho ukazatelů.  

 



Vlastní analytická práce je obsažena v kapitolách 4-6, poté následuje diskuse výsledků a závěr práce. 

Tři analytické kapitoly jsou dle typu dat rozděleny na mezinárodní srovnání, regionální srovnání 

a srovnání na základě dat výběrového šetření. 4. a 5. kapitola přinášení zajímavé, přehledné a dobře 

graficky ztvárněné srovnání hlavních znaků reprodukčního chování v zemích střední, jihovýchodní 

Evropy a Pobaltských států. Především kapitola 5 je zajímavá svých regionálním přístupem (regiony 

soudržnosti) a prezentací typologie plodnosti v podob trojúhelníkových grafů a kartodiagramů. Tato část 

práce by jistě stála za to být představena širší odborné veřejnosti a publikována v některém z odborných 

časopisů.  

Dílčí výhrady mám ke kapitole č. 6 – analýze dat z výběrového šetření GGS. Zdá se, že daná kapitola 

měla ambicióznější cíle (v podobě výzkumné otázky a hypotézy), než co je možná z prezentovaných 

výsledků spolehlivě tvrdit. Pro zhodnocení dostupnosti péče o děti, důvodů odkladu plodnosti apod. by 

bylo nutné provést výrazně podrobnější analýzu. Z prezentovaných jednoduchých frekvencí odpovědí 

na jednotlivé výroky dle věku totiž nelze odlišit skutečné rozdíly v názorech od odlišné struktury 

respondentů dle počtu dětí v daném věku. Např. v otázce na reprodukční plány nebo hodnocení vlivu 

finanční situace na plánování potomka by bylo nutné podrobněji zkoumat rozdíly nejen podle věku, ale 

také podle parity – v předešlých kapitolách bylo jasně ukázáno, že v Rumunsku a Bulharsku rodí ženy 

výrazně dříve než v jiných srovnávaných zemích, do odpovědi na sledované výroky ohledně 

reprodukčních plánů se tedy může promítat také to, že v nižším věku porovnáváme výroky žen s 1 nebo 

2 dětmi v těchto dvou zemích s výroky převážně bezdětných žen v ostatních zemích. Stejně tak není 

zřejmé, z čeho pramení poznatek dané kapitoly, že „nejméně příznivé reprodukční prostředí se nachází 

v Rumunsku“ – žádná z využitých otázek nehodnotila populační/rodinnou politiku ani populační klima. 

Stejně tak je velmi obtížné z využitých otázek hodnotit dostupnost či nedostupnost služeb, bydlení 

apod., protože otázky se na toto neptaly. Dotazováno bylo to, zda jednotlivé faktory ženy zvažují při 

rozhodování o mateřství, nikoli, zda jsou jim dostupné či nikoli (autor někde pracoval s ne úplně 

vhodným překladem dané originální otázky - How much would the decision on whether to have or not 

to have a/another child during the next three years depend on the following? – your housing conditions 

– tzn. není zde dotazována dostupnost bydlení, ale aktuální bytová situace).  

V diskusi a závěru autor shrnuje hlavní zjištění, diskutuje výzkumné otázky a odpovídá na hypotézy.  

Z práce je patrné, že autor se detailně seznámil jak s odbornou literaturou, tak s šíří datových zdrojů. 

Podrobně, přehledně a ve většině práce bez chyb interpretuje své výsledky a diskutuje je v kontextu 

nastíněných výzkumných otázek. Dílčí výhrady k metodické části a analýze dat výběrového šetření nijak 

nesnižují kvalitu předkládané práce jako celku.  

Práce je zdařilá jak po grafické, tak po jazykové stránce, v práci se vyskytuje pouze minimum chyb či 

nepřesných obratů.  

Předkládaná diplomová práce dle mého názoru splňuje požadavky kladené na tento druh práce 

a doporučuji ji tímto k obhajobě.  
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