
Tomáš Brabec: „Demografické charakteristiky nových sociálně-prostorových formací v Česku“ 
 Posudek oponenta bakalářské práce  

Tomáš Brabec předkládá ve své bakalářské práci výsledky analýzy odlišností demografického 
chování a demografických struktur obyvatelstva v závislosti na charakteru jejich bydliště. Vychází 
přitom z teoretické koncepce nových sociálně-prostorových formací a teorií týkajících se změn 
demografického chování evropských populací ve druhé polovině 20. století. Na rozdíl od dosavadních 
regionálních analýz demografického chování, založených zpravidla na větších územních celcích - 
např. okresech či krajích), je jeho rozbor založen na datech za malé územní celky (obce) vybrané dle 
charakteristik sociálního statusu jejich obyvatelstva (rozdělených na sídla s koncentrací sociálně 
slabého obyvatelstva, sociálně silného obyvatelstva a s koncentrací cizinců). Cílem práce bylo 
prokázat, zda lze pro vysvětlení rozdílů v demografickém chování obyvatelstva těchto lokalit použít 
teoretických zobecnění, jaké formulovali autoři druhého demografického přechodu nebo U. Beck v 
teorii rizikové společnosti. Téma bylo zvoleno aktuálně, neboť výzkum diferenciace rodinného 
chování patří k závažným úkolům současné demografické vědy. 

Po formální stránce je práce dobře strukturovaná a obsahuje všechny náležitosti. Byla 
předložena v pěkné grafické úpravě a včetně příloh má 71 stranu, čímž přesahuje nároky kladené na 
bakalářské práce. Tomáš Brabec se své práce zhostil odpovědně. V úvodu jasně formuluje své záměry 
a obdobně dobře pojatý je i závěr, kde autor shrnuje hlavní výsledky své práce. Zejména teoretická 
část je velmi dobře pojata a svědčí o tom, že je autor široce obeznámen se současnou produkcí zvláště 
českých sociologů a sociálních geografů týkající se problematiky vývoje obyvatelstva v České 
republice v posledních dvaceti letech a s jejich názory na důvody diferenciace demografického, v prvé 
řadě rodinného chování. Na proti tomu část věnovaná datům a metodám je překvapivě stručná (str. 10 
a 11), s ne zcela důsledně popsanými použitými vzorci. 

Vlastní přínos práce je obsažen ve dvou kapitolách, v kapitole 3, obsahující srovnání vývoje 
obyvatelstva Prahy a "zbytku" České republiky, a v kapitole 4, kam zařadil případové studie 
analyzující vývoj obyvatelstva vybraných lokalit (podle sociální skladby jejich obyvatel). Metody 
výzkumu jsou adekvátní datové základně a v interpretacích výsledků se autor v podstatě nedopouští 
chyb. Určité výhrady mám pouze ke čtvrté kapitole, analyzující vývoj obyvatelstva ve vybraných 
obcích - zde pracuje s malými soubory a z toho vyplývají někdy obtíže ve vysvětlení trendů - je to 
zvláště patrné u obce Hovorčovice či České. Ačkoli autor použil čtyřletých klouzavých průměrů, 
nepodařilo se mu výkyvy v datech odstranit a bez znalostí dalších okolností (např. skladby rodin 
imigrantů v jednotlivých letech) v podstatě není s to tyto výkyvy vysvětlit a další hodnocení se pak 
pohybuje na úrovni hypotéz. To neznamená, že neodvedl značné penzum práce a že výsledky nejsou 
přínosné - mají jen určitá omezení, čehož si je ale autor vědom. 

Specifickou stránkou textu je ale stylistika. Autor občas používá svérázné syntaxe, bez chyb 
není ani interpunkce a neopravil všechny překlepy (tak se objevují slova jako geder, hlavím, 
Hasnpauslka). Autorovi lze vytknout také určitá schematická tvrzení (např. když představuje teorii 
druhého demografického přechodu na str. 17, bez uzardění píše, že tyto změny probíhaly v 60. letech i 
když dále uvádí citát, z něhož je patrné, že 60. léta lze považovat za počátek těchto změn; obdobně na 
str. 26 lze pouze v kontextu následujícího obrázku pochopit, co je míněno nástupem nově nastaveného 
režimu demografického chování po pádu komunismu, jak o tom píše v poslední větě na této stránce). 
A nerozvádí ani důvody, proč jsou v příloze zařazeny grafy věkového složení reálné, stacionární a 
stabilní populace v Praze a zbytku České republiky pro léta 1991-1994, 2001-2003 a 2005-2008 
(přílohy 4 - 9), i když jejich spočtení samo o sobě svědčí o velmi zodpovědném přístupu ke zkoumané 
problematice stejně jako o znalostech základů demografické analýzy. 

Přes uvedené výtky splňuje podle mého názoru bakalářská práce Tomáše Brabce 
„Demografické charakteristiky nových sociálně-prostorových formací v Česku“ nároky kladené na 
bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze dne 9. září 2010  Doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 


