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Předložená práce si klade za cíl analyzovat časování vstupu žen do prvního manželství a rození

prvního dítěte v zemích Evropské unie po roce  1970 se zvláštním zřetelem ke změně sledu těchto dvou
důležitých   událostí.   Jde   o   téma  nejen   zajímavé   ale   i   aktuální,   a   to   hned   zněkolika  důvodů:
v uplynulých zhruba padesáti letech došlo v demografickém chování obyvatel všech evropských zemí
k významným změnám právě v časování vstupu do prvního manželství a v zakládání rodiny (rození

prvního dítěte), tyto změny probíhaly a probíhají v rozdílných trajektoriích a v rozdílném tempu.  A
není  ani jednoduché  vzájemné  srovnání  všech  členských  zemí  Evropské  unie,  částečně  i  z důvodu
rozdílné tradice zjišťování úrovně plodnosti a manželské plodnosti.

Autor  předložil   svou  bakalářskou  práci  v pěkné   grafické   úpravě,  jeho  práce  má  celkem
52 strany a s výjimkou přehledu tabulek a grafů všechny požadované náležitosti. V úvodu je zřetelně
vymezen  cíl  práce  a  vstupní  hypotézy,  uvedeny  jsou  nejen  zdroje  dat,  ale  také  jejich  případné
nedostatky, jsou tu představeny i dále použité analytické metody, autor neopomněl výčet nejdůležitější
literatury  vztahující   se  k tématu.   Vlastní  práce  pojednává  nejprve   o  proměně  reprodukčního   a
sňatkového   chování  v zemích   EU   v kontextu  koncepce   druhého   demografického   přechodu;   zde
vychází  z literatury a také  z vlastních výpočtů (např.  při regionalizaci zemí podle vybraných kritérií

pro  období  po  roce  2000).  Téma  práce  je  rozebráno  ve  třetí kapitole,  kde  je  důraz  položen  na
statistickou  analýzu.  Metody  analýzy jsou  voleny  vhodně  podle  účelu.  Autor  správně  popisuje jak

průběh jednotlivých  časových  řad  (respektive  rozdíly  mezi  nimi),  tak  změny  vnitřní  diferenciace
celého  souboru  (zemí  EU)  a  správně je  interpretuje.  Výběr  ukazatelů je  adekvátní  a  vtipný  (např.

použití řetězových indexů, index porovnávající dynamiku růstu průměmých věků v jednotlivých zemí
se  situací  ve  Švédsku).  Získané  výsledky  jsou  zajímavé  a  přispívají  k porozumění  jak  současné
regionální diferenciaci tak k její genesi. Výstupy jsou prezentovány převážně fomou grafů, kterých je
číslovaných  14 (ale po započtení variant počet přesahuje 40). Do kapitoly 4 autor zařadil pojednání o
faktorech, které spolupůsobí na zvyšováni' věku prvního sňatku a počátku rodičovství. Závěrečná část

je pak shmutím výsledků práce (v tom i potvrzení vstupních hypotéz).
Autor prokázal své dobré znalosti jednak vývoje obyvatelstva evropských zemích po roce 1970,

jednak statistických metod používaných k analýze časových řad; prokázal, že se umí dobře orientovat
v příslušné dostupné literatuře a je schopen vlastního přístupu ke studované problematice. Přesto mám
k práci několik výtek.  Ta první se týká toho,  že autor do rozboru  změny časování narození prvního
dítěte a tudíž i změny relace vstupu do prvního manželství a narození dítěte prvního pořadí zařadil  i
země, pro která neměl data za věk žen při narození dítěte prvního (biologického) pořadí, ale jen za věk
matky   při   narození   prvního   dítěte   v nynějším   manželství.   Autor   na   tuto   okolnost   sice   trvale
upozorňuje  a  příslušné  země  graficky  odlišuje  (např.  v tabulce  3.3.  na  str.  31),  přesto  si  myslím,  že
v interpretaci  výsledků  nebyl  dost  důsledný),  zvláště  v případě těch  zemí,  kde je  významně vysoký

podíl dětí rozených mimo manželství a data za první biologické pořadí chybí (Velká Británie, Francie,
Německo; problematické je  i pojetí Německa jako jedné země po celé  sledované období). Na str.  13

jde  zřejmě  o  překlep v převzaté  frázi  podle  Kocourkové,  neboť tvrzení,  že  „ ..po4/Gs p/ocJ#os/z.  ..  ČJ);/
způsoben  propadem  intenzity  plodnosti  třetího  a  čtvrtého  pořadí,  což  bylo  doprovázeno  snížením

průměrného   věku   matky   při   narození  prvního   dítěte"   je   TLelog±cké.   Píisáž  týka,i{cí   se   faLk+orů
ovlivňujících odkládání rození dětí a uzavírání  sňatků zařazená jako  zvláštní kapitola 4 poněkud ruší

jinak  logický  sled  textu  a  asi  měla  být  zakomponována  do  kapitoly  2.  Tím  by  se  také  odstranily
některé dublety - opakování časového průběhu počátků změn v reprodukčním a sňatkovém chování

podle jednotlivých regionů apod. V práci chybí výchozí číselné podklady, které autor zřejmě nezařadil
vzhledem kjejich rozsahu Oe to ale škoda, protože všechna data nebyla dostupná pro všechny země za
všechny roky, takže ne všechny země vstupovaly do všech rozborů a z převáženě grafických výstupů
to  lze jen  obtížně  vysledovat).  Po  stylistické  stránce je  práce  napsaná  velmi  dobře,  i  když  některé
obraty prozrazují nezkušenost, např.  obraty pofrcz/ová po/!.fz.ka a po/rcz/ové zóko#)/ (str.  6 a  12) nejsou



nejvhodnějšístejnějakotvrzení,žerelevantníliteraturajepřevážněanglosasképrovenience,kdyžmá
namysliliteraturupsanouanglicky(str.8).Nedomnívámse,ženaobrázku313dprezentovanývztah
mezi úhmnou prvosňatečností  a průměmým věkem  ženy při  sňatku v České  republice byl  poněkud
chaotický,protoževletech197011990nevykazujetrend,odrážíspíšestabilnísituaci.Anatéžestránce

poslední věta odstavce pod tabulkou by také zasluhovala úpravu. Takových sentencí by se sice dalo
dohledatvíce;důležitéje,žezpravidlajdepouzeoneobratnouformulaci,nikoliochybnýtext.

Přes  uvedené  výtky  splňuje  podle  mého  názoru bakalářská práce  Libora  Šebestíka „Časování
narození  prvního  dítěte  a  prvního  sňatku  v zemích  Evropské  unie  (EU  27)"  nároky  kladené  na
bakalářské  práce  a  doporučuji  ji  k obhajobě.  Domnívám  se,  že  nároky  na  bakalářské  práce  spíše

překračuje.

V Praze dne 11. června 2008
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