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Předkládaná diplomová práce Martina Nováka „Vývoj regionální diferenciace reprodukčního chování obyvatelstva 

v Česku v průběhu transformace“ je tvořena 106 stranami včetně přílohové části. Práce je členěna do pěti hlavních 

kapitol, které jsou orámovány Úvodem a Závěrem. Téma, které si autor vybral ke zpracování, je vysoce aktuální, 

ačkoliv se může zdát, že otázce průběhu konceptu druhého demografického přechodu v České republice bylo 

napsáno již poměrně mnoho studií. Originalitu tomuto tématu dává cíl práce, a to zanalyzování a zobrazení změn 

v demografické reprodukci obyvatelstva v Česku v regionálním pohledu, a to – v rámci možností a dostupných dat – 

komplexně, nikoliv jen na příkladu jednoho demografického procesu. Autor si mimo tohoto cíle dal za úkol také 

vytvoření určité demografické regionalizace okresů. Cíle práce byly svým způsobem dosaženy, ale zároveň je nutné 

podotknout, že určité závěry a zjištění působí jako „nedotažené“, resp. nejsou dostatečně okomentované 

a rozpracované, což snižuje celkově slušnou kvalitu práce a zároveň to odráží na skutečnost, že autor si rozvrhl čas 

na zpracování tématu nevhodným způsobem, především pak na zhodnocení a vyhodnocení zjištěných faktů.  

Úvodní kapitola poměrně úspěšně popisuje, co vedlo k výběru tématu a jaké koncepty vedly autora, aby se tímto 

tématem zabýval. Jsou zde představeny hlavní cíle práce, včetně stanovení tří výzkumných hypotéz, které se opírají 

o nastudovanou literaturu, které je v rámci diskuse stručně, ale výstižně představena.  Druhá, metodologická 

kapitola pak zdůvodňuje nejprve volbu územního a časového hlediska. Autor si i s ohledem na dostupnost dat 

vybral ke studiu zvolené problematiky regionální členění dle okresů Česka, přičemž tvrdí, že použití za úroveň obcí 

s rozšířenou působností (ORP) by bylo nevhodné z důvodu jejich malé populační velikosti, které by vedly k výkyvům 

ve vývoji demografických ukazatelů. Lze se však domnívat, že při dostupnosti vstupních dat by pro postižení šíření 

prostorových vzorců chování, byly údaje za ORP nejspíše vhodnější, byť za použití víceletých, např. klouzavých 

průměrů. Nicméně právě s ohledem na dostupnost dat byla zvolena úroveň okresů Česka. Dále jsou 

v metodologické kapitole představeny postupy pro výpočet jak základních demografických ukazatelů, tak 

vícerozměrných statistických metod. Jednou z metod je popsání nepřímo standardizované míry sňatečnosti, 

přičemž autor píše, že „… za standard byla zvolena věková struktura celého Česka v daném roce“. U nepřímé 

standardizace nepoužíváme jako standard pouze věkovou strukturu, ale intenzitu jevu podle jednotlivých věkových 

skupin, kterou dále násobíme věkovou strukturou zkoumané populace pro zjištění očekávaných počtů událostí…  

Třetí kapitola se věnuje demografickému vývoji v Česku v letech 1960–2009. Autor si s ohledem na výběr tématu 

vybral možná až příliš široké časové období, avšak postihnutí vývoje v celé republice je pro pozdější analýzu 

regionální diferenciace nezbytné. Zajímavou kapitolu představuje kapitola čtvrtá, kde jsou popsány teoretická 

východiska práce. Nejprve je popsán koncept druhého demografického přechodu, včetně jeho kritiky, přičemž 

nástin změn, které s konceptem souvisí, je aplikován na úroveň Česka. Dále jsou popsány spíše geografické 

koncepty, a to otázka prostorové difuze nebo charakteristika obecného vývojového procesu; škoda jen, že využití 

právě tohoto konceptu k popsání sledovaných změn nebylo dostatečně využito… 

Pátá kapitola již popisuje časový a prostorový průběh změn v Česku po roce 1991 u vybraných ukazatelů. Pomocí 

tabulek s ukazateli polohy a variability, s nejvyššími a nejnižšími hodnotami, s rozložením hodnot sledovaného 

ukazatele v čase, ale také pomocí obrázků mapového charakteru je zde analyzováno celkem sedm demografických 

ukazatelů, jejichž výběr byl dostatečně opřen právě o koncept druhého demografického přechodu. Zde je nutno 

podotknout, že v komentáři sledování zvyšování či snižování variability dochází často k desinterpretacím, kdy je 

psáno o např. jednoznačném snižování variability, ačkoliv tomu ukazatele v tabulkách neodpovídají (např. s. 57 či 

60). Velmi zajímavě jsou použity u některých ukazatelů xy grafy, které by však byly více vypovídající, kdyby měly 

srovnatelné rozmezí os x a y. Jinak se lze domnívat, že popis změn v regionální diferenciaci vybraných ukazatelů byl 

proveden velmi svědomitě a výstižně dokumentuje situaci, která v Česku po roce 1990 probíhala a probíhá.  

Šestá kapitola se za pomoci vícerozměrných statistických metod snaží o regionalizaci okresů Česka s ohledem na 

studovanou problematiku, a to se zaměřením na roky 1991, 1995, 1999, 2004 a 2009. Snahou bylo pomocí stejné 



metody odhalit okresy, které v daném období byly vůdčími co do inovativního chování spojeného s druhým 

demografickým přechodem, a které byly naopak v tomto ohledu více pozadu. Autor se snažil o zajištění typové 

podobnosti jednotlivých shluků napříč sledovanými roky (kde by možná stálo za to jednotlivé typy shluků pro lepší 

představivost pojmenovat), přičemž se zaměřil také na změnu uvnitř typově podobných shluků mezi dvěma 

kalendářními roky, tj. přechodu okresů napříč jednotlivými typy shluků. Kromě průřezových analýz tak bylo snahou 

postihnout, jak se jednotlivé typy vyvíjely v čase, zda docházelo k jejich sbližování či naopak oddalování. Za tímto 

účelem byla použita poměrně zajímavá metoda, využívající v jednotlivých letech pro každý shluk jeho pořadí 

u jednotlivých demografických ukazatelů, právě s ohledem na vztah tohoto ukazatele ke konceptu druhého 

demografického přechodu. Možná se jedná na první pohled o diskutabilní metodu, nicméně její použití je zajímavé 

a názorné a poměrně vhodným a inovativním způsobem dokumentuje průběh změn prostorového vzorce 

reprodukčního chování v čase, avšak okomentování změn a výsledků by zasloužilo určitě větší pozornost. Celá tato 

kapitola je zajímavá, leč se jí musí vytknout jedna připomínka, a to že téměř vůbec nepracuje s odkazy na 

přílohovou část, kde jsou nejenom vysvětleny pomocí tabulkové části výsledky vícerozměrné analýzy, ale jsou zde 

také vizualizovány změny a přechody mezi jednotlivými typy shluků mezi dvěma sledovanými roky, což významně 

doplňuje text v šesté kapitole. Začátku této kapitoly by také zajisté prospělo, kdyby byly stručně popsány základní 

metodologické postupy, byť jsou podrobně vysvětleny v metodologické kapitole, a to včetně také zmínky 

o výsledcích jednotlivých faktorových analýz, které jsou uvedeny v přílohové části. V Závěru pak autor výstižně 

shrnuje základní poznatky, a to mj. za pomoci poměrně korektní verifikace vstupních hypotéz. 

Diplomová práce Martina Nováka působí na první pohled poměrně uceleně a graficky zdařile. Přesto lze v práci najít 

několik pochybení, a to převážně formulační nepřesnosti (např. s. 12 – „hlavním rysem je snižující se podíl dětské 

složky…“ (nejen dětské); s. 30 – „u potratovosti hrálo důležitou roli politické uspořádání“…) či několik málo 

typografických chyb (neúměrné množství desetinných míst u hodnot v tabulkách 24 a 25, nesmyslné ponechání 

dvou slov z předchozího textu na počátku s. 77, nestejné používání desetinných míst na stejné straně (1,15–1,3) 

apod.). Občas se vyskytují i diskutabilní pasáže ohledně práce s citacemi (pasáže bez odkazů na zdroje, kde autor 

došel k informacím, např. s. 36, první odstavec kapitoly 4.1 apod.; či odkazy pod tabulkami na Demografickou 

ročenku…, ačkoliv v Seznamu literatury jsou tyto datové zdroje řazeny pod ČSÚ), v kapitole 4.1.1 se nejednou 

vyskytuje zkratka SDT, která není nikde vysvětlena (a u laického čtenáře by mohla tato zkratka vznést otázky) či se 

vyskytují také gramatické chyby (Ústecký a Karlovarský kraj s malými písmeny (s. 54), to samé u Českomoravské 

vrchoviny (s. 77)…  

Výše uvedené nedostatky by se daly zařadit ale spíše mezi chyby formální povahy, které celkově nemohu výrazně 

ovlivnit celkově slušnou úroveň práce. Je ale nutné dodat, že autor zcela nevyčerpal veškerý svůj potenciál, 

s kterým disponuje. Především asi špatné rozvržení času se projevilo, jak již bylo řečeno, na nedostatečně 

popsaných závěrech, a to především s ohledem na proměny jednotlivých typů shluků v čase. Nicméně, i přes to se 

dá konstatovat, že autor pomocí použitých postupů dostatečně poukázal na proměny reprodukčního chování 

v období transformace a že výsledná regionalizace okresů Česka odráží skutečný obraz tohoto chování v Česku 

v posledních dvaceti letech. Celkově se dá proto shrnout, že diplomová práce Bc. Martina Nováka splňuje veškeré 

požadavky kladené na práci tohoto druhu, a proto  

 

navrhuji přijmout diplomovou práci Bc. Martina Nováka k obhajobě. 
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