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Populační vývoj zemí po demografické revoluci 

 
 Práce je rozdělena do tří relativně samostatných částí a úvodu, ve kterém je podána 

charakteristika metodických východisek, vstupních dat a přehled zahrnutých zemí.  Jejich 

apriorní rozdělení do skupin se v další analýze ukázalo jako vhodné a zřejmě vycházelo ze 

znalosti demografického vývoje těchto zemí. Tvrzení, že analytická část vychází ze 

statistických metod není správné (s. 13). Statistika je samozřejmě jednou ze základních 

demografických metod, ale demografická analýza vychází především z demografických dat. 

Nepochybuji o tom, že takto to i autorka myslela. Nemám námitek proti vyřazení několika  

malých zemí; jejich zahrnutí by však pravděpodobně celkové tendence podpořilo. 

 

 Ve druhé části práce jsou shrnuty obecné otázky demografie, které přecházejí do 

demografické filozofie. Jsou zde diskutovány základní otázky demografie, její objekt a 

předmět, systémový přístup v demografii,  problematiku demografické revoluce nebo druhého 

demografického přechodu. Na této části je patrné, že Vítkovou tato problematika zaujala, 

správně se v ní zorientovala a dovede ji nejen reprodukovat na základě dostupné literatury, ale 

je i schopna ji sama dále rozvíjet. Takovýto přístup je mezi demografy spíše výjimkou. 

Teprve při podrobném studiu této problematiky se ukáže, že zde je ještě zapotřebí mnoho 

studia.  Jsem potěšen, že autorka se toho ujala a doufám, že v tomto směru bude i nadále 

pokračovat.  K jejím hodnocením i závěrům nemám připomínek a většinou s nimi souhlasím. 

Shodujeme se i v názoru na druhý demografický přechod, kde podobně oceňujeme názory 

Colemana i Cliqueta.  Ukazuje se, že u autorky bylo cenné, že studovala také sociologii, jak 

se ukazuje na citacích z Giddense. Domnívám se, že i sociologie by mohla ocenit některé 

teoretické demografické přístupy.  Diskusní je stále otázka přirozenosti demografické 

reprodukce (co to je přirozenost?) i zahrnutí migrace do demografie. V této teoretické části se 

často jedná o mentalistická paradigmata. 

 

 Ve třetí části se autorka zaměřila na analýzu základních demografických procesů 

sledovaných zemí. Jde zde mimo jiné o složitost určení počátku demografické revoluce i 

jejího zakončení, což vyplývá ze specifické situace každé země i jejího postavení mezi 

ostatními zeměmi. Vhodně zvolila tabulkové a grafické znázornění, které je velmi názorné a 

často ani není nutné ho doplňovat textem. Vzhledem k časování demografických jevů se 

ukazuje omezenost transversálních  údajů, čímž trpí i závěreční shluková analýza. Naopak 

kohortní pohled doplňuje poznání trendů a zpochybňuje často tradovanou verzi o vlivu 

populační politiky na vzestup úrovně plodnost počátkem sedmdesátých let, kdy v Česku byly 

v maximálním plodném věku generace 1940 – 1954 (kp se pohybovala okolo 2,1).  

 

 Ve čtvrté části se autorka pokouší odpovědět na otázku, která je jedním z hlavních cílů 

práce: Dochází k homogenizaci demografické reprodukce po demografické revoluci?  Tato 

hypotéza založená na teoretických předpokladech se potvrzuje s tím, že se jedná o velmi 

dlouhodobé trendy. Nelze ji pouze předpokládat u procesu migrace, které má jinou 

podmíněnost než demografické procesy. Nesprávné je pouze měření relativní variability u 

přirozeného přírůstku a migračního salda  (tab. 55 a 56; bude nutno v práci opravit).  

 

 Celkově práci hodnotím jako zdařilou a pro demografii přínosnou. Autorce se podařilo 

splnit cíl, který si zadala a práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 12. září 2011     prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.  


