
Posudek na bakalářskou práci  Libora Šebestíka: Časování narození
prvního dítěte a prvního sňatku v zemích Evropské unie (EU27).

Evropa,   respektive   země   Evropské   unie,   dnes   čelí   mnoha   výzvám.   Budoucí
demografický  vývoj,  jehož  směr  je  do  značné  míry  zákotven  ve  stávajích  vzorcích,  je
považován   za   klíčový   prvek   budoucího   rozvoje   evropské   společnosti.   Akcelerované
demografické stámutí, jehož významnou komponentou je dlouhodobě nízká úroveň plodnosti
pod hladinou prosté reprodukce, bude jednou z hlavních výzev. Ještě větší význam než vlastní
intenzita  demografických  procesů   mají   strukturální   změny,   které   dnes   více   než   dříve
deteminují konečné hodnoty demografických ukazatelů.  Časování rození  dětí a plualizace
rodinných forem jsou velmi důležitými prvky současné reprodukce.

Předkládaná bakalářská práce je věnována právě změnám časování narození dítěte a
věku při  uzavření prvního  sňatku.  Zřejmě poprvé v historii  dochází  v některých zemích ke
skutečnosti, Že věk při narození prvního dítěte je nižší než věk při uavření prvního sňatku.
Autor  se  ve  své  bakalářské  práci  zabývá  právě  těmito  novými  trendy  v zemích  současné
Evropské  unie.  Trendy jsou  analyzovány  v časovém  sledu  od  počátku  sedmdesátých  let
dvacátého století až do počátku 21. století.

Práce je dobře struktuována rozčleněním do čtyř kapitol z nichž první je uvedením do
problematiky, druhá a třetí jsou stěžejm', čtvrtá se zabývá možnými fáktory změn časování a
pátá  je   závěrečná.   Práce  je   také   dobře   dokumetována   odbomou   literaturou   českou   i
zahraniční. Autor nejdříve správně popisuje pozadí změn časování a úrovně ukazatelů rodiny
a  její  reprodukce  a  diskutuje  její  různé  typologie.  V závěru  této  kapitoly  navrhuje  jím
vypočtenou typologii vycházející z hodnot ukazatelů rodiny počátku 21. století. Výsledek více
méně odpovídá známým skutečnostem, diskutabilní je, jak autor sám uvádí skupina 4. V této
souvislosti je možné připomenout, Že výpočet vzdáleností rozdílnou metodikou a také různé
seskupovací proceduy dávají  stejné výsledky pro jednoznačně  vymezené  skupiny,  zatímco
země  přechodového  typu  mohou  příslušet  do  jiných  skupin  podle  použité  metody.  Třetí
kapitola věnovaná vlastnímu časování prvních sňatků a narození prvního  dítěte je  autorova
originální a nejpřínosněj ší. Autor zde velmi hezkým a přehledným způsobem analyzuje nové
trendy  časování.  Nejen  z této  kapitoly,  ale  i  ze  všech  ostatních je  zřejmé,  že  velmi  dobře
zvládá jednoduché  i  pokročilejší  statistické  techniky,  které  vhodně  používá.  Celá  práce je
promyšlená,   stylisticky  dobře  napsána  a  technicky  kvalitně  provedena.   V zásadě  působí
vyzrálým  dojmem,  obsahuje  pouze  drobné  nepřesnosti  jako  například:   str.7   1.5.2004  se
Evropská Unie rozšířila na 25 států, nikoliv na 27, z./egJ.Íz.m#e' narozené děti, mělo by být děti
narozené mimo manželství, z obr.3.5.  na str.34 není jasné z jakých hodnot byl  Speamanův
korelační koeficient počítán (zejména by to mělo být v nadpise nebo ve vysvětlice).

Hodnotíme-li   bakalářskou  práci  jako   celek,   zaujme   vyspělostí   myšlení,   kvalitou
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na bakalářské práce, ale patří k těm nadprůměmým a proto ji doporučuji k obhajobě.
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