
Posudek oponenta  na diplomovou práci Martina Nováka: 

Vývoj regionální diferenciace reprodukčního chování obyvatelstva v Česku v průběhu transformace  
  
Předložená diplomová práce je analyticko-komparativní studií vývoje diferenciace reprodukčního chování 
obyvatelstva v okresech Česka v období 1991-2009. Cílem práce bylo sledovat průběh změn demografického 
chování v čase a současně v územním detailu, posoudit charakter těchto změn z hlediska teorie druhého 
demografického přechodu a hledat pravidelnosti či zákonitosti šíření těchto změn ve smyslu teorie geografické 
difuze šíření inovací v území. Je třeba ocenit výběr tématu i jeho nespornou aktuálnost – po dvaceti letech 
transformačního období lze již předpokládat určité ustálení proměn demografického chování, nicméně velmi 
široký časový záběr práce i řada cílů,  které si autor vytkl sledovat, se zdá být až příliš na jednu diplomovou 
práci. Bohužel se to také odrazilo částečně i v její kvalitě, analytické výstupy, jistě velmi pracné, nejsou 
v komentářích a interpretacích často dostatečně „dotaženy“, chybí mi hlubší zamyšlení nad výsledky, práce je 
zatížena řadou nepřesností jak věcných, tak formálního charakteru, včetně jazykové a gramatické stránky.  

Široké téma práce si vyžádalo také její značný rozsah (celá práce má 106 stran, z toho 87 vlastního textu, 6 
stran seznamu literatury, 6 stran příloh). Je zřejmé, že autor věnoval studiu literatury hodně pozornosti, diskusi 
s literaturou je věnována i stručná samostatná kapitola v úvodu, v textu je z pramenů hojně citováno. Takto 
rozsáhlý seznam literatury už ale bylo vhodnější rozdělit na datové prameny a vlastní literaturu. 

 Práce je přehledná, má dobrou logickou stavbu, strukturována je do 7 kapitol včetně úvodu a závěru. Nechybí 
vytyčení cílů a stanovení pracovních hypotéz v úvodní části.  

Vlastním analytickým kapitolám (páté a šesté) předchází metodická kapitola, kde jsou popsány také prameny 
dat. Výběr ukazatelů reprodukčního chování zde definovaných byl podřízen teorii druhého demografického 
přechodu, ale jsou zvoleny také z hlediska dostupnosti demografických dat za zvolené územní jednotky – 
okresy. 

Připomínku mám v této kapitole k popisu metody nepřímé standardizace, kde autor chybně tvrdí, že za 
standard byla zvolena věková struktura (s.20); dále je v definici úhrnné plodnosti nepřesnost týkající se 
narozených - je vynecháno, že jde o živě narozené děti (jistě jen opomenutí, v dalších zmínkách už je to 
správně). Dotaz mám k výpočtu průměrného věku žen při prvním sňatku – běžně za ČR tento údaj totiž vychází 
z tabulek sňatečnosti svobodných, za okresy tento nástroj k dispozici není a je nutno ukazatel počítat podle 
uvedeného vztahu. Který z výpočtů je ale potom použit v analýze variability v tab. 17 (s. 63) pro ČR?  

 Dobře je zpracována část popisující metodu vícerozměrné statistické analýzy, zdůvodněno použití shlukové 
analýzy a příprava jejích proměnných pomocí faktorové analýzy. Škoda jen, že potom ve vlastní analytické 
kapitole věnované vícerozměrné analýze (kap. 6) už nejsou do komentáře výsledků tyto postupy zahrnuty, 
přestože jsou uvedeny v přílohách na konci práce, není na ně ani odkazováno. 

Následující třetí kapitola věnovaná vývoji demografické situace v celé ČR uvozuje vlastní regionální analýzu 
okresů, časový záběr od 60. let a někde již od druhé světové války je až zbytečně široký a stal se zdrojem chyb. 
V podkapitole o porodnosti jsou vícekrát nesprávně zaměňovány termíny porodnost a plodnost  - nejhůře to je 
ve větě „Pokles porodnosti ve 2. polovině 70. let, se v 80. letech stabilizoval pod hodnotou prosté reprodukce 
(s.27). Neznalost historie přispěla ke tvrzení, že „Narození dítěte se totiž stalo osvobozením  od odchodu na 
frontu, a proto již v letech 1943 a 1944 úhrnná plodnost dosáhla v Česku  hodnot 2,78 …“ – autor si frontu 
zřejmě spletl s  totálním pracovním nasazením v Říši, kromě toho tyto hodnoty se udávají pro české 
obyvatelstvo na území tehdejšího Protektorátu. V části o potratovosti mi není jasné, co autor míní větou „ …i u 
potratovosti hrálo důležitou roli politické uspořádání v Česku před rokem 1989“  - úprava potratového zákona se 
zrušením interrupčních komisí začala platit již od roku 1987. Podkapitola 3.2.  týkající se sňatečnosti a 
rozvodovosti je uvedena  jistou demografickou kuriozitou (s. 31): autor se domnívá, že dělení Evropy z hlediska 
formování rodin  podle tzv. Hajnalovy linie se   vztahuje i na období po druhé světové válce a Česko podle 
Hajnalovy teorie patří k modelu Jihovýchodní Evropy (ve skutečnost se Hajnalova teorie týká  Evropy v 
předprůmyslovém období a způsobem formování rodin Česko patřilo k modelu Západní Evropy). Na s. 25 je 
vročení citace publikace Maškové, které se liší od vročení v seznamu literatury.   

Cenná je kapitola čtvrtá věnovaná teoretickým východiskům práce, a to jak teorii druhého demografického 
přechodu, kterou autor uvádí i ve světle jejích kritiků a její aplikace na situaci v ČR v období po roce 1990, tak  
vysvětlení teorie geografické difuze. 

Pátá kapitola zpracovávající vývoj regionální variability jednotlivých procesů je provedena pečlivě, i když asi 
mělo být více upozorněno na značné rozdíly ve variabilitě některých procesů (např. nízké hodnoty variačních 
koeficientů u úhrnné plodnosti, průměrného věku matek či standardizované sňatečnosti oproti vysoké variabilitě 
mimomanželsky narozených či úhrnné potratovosti). V této souvislosti pak postrádám v interpretaci vývoje 
regionálních rozdílů jisté povědomí autora, že regionální diference ukazatelů demografického vývoje jsou 
určovány typem regionu, které vznikaly historicky, existovaly tedy již před rokem 1990 byly dlouhodobě 
ovlivňovány geopoliticky, ekonomicky, sociálně…. Na začátku období transformace tedy okresy stály na 
rozdílných „startovních čarách“. Jednotlivé ukazatele vykazovaly již tehdy velmi rozdílnou úroveň variability – na 
to by bylo pak možné lépe navázat závěry autorových analýz. Vlivu socioekonomických poměrů na 
demografické chování si je autor ostatně dobře vědom, jak dokazuje zařazením tabulek 24 a 25 na konci 
kapitoly, kde uvádí závislost analyzovaných ukazatelů na vybraných sociálních a ekonomických 
charakteristikách, ovšem komentář k tomu je velmi chudý. Navíc použité zkratky ukazatelů v tabulce  jen 



částečně odpovídají zkratkám ve vysvětlivkách, celá tato pasáž byla zřejmě napsána ve značném spěchu, 
neúplně. Nevím také, co si mám představit pod pojmem „Ekonomický agregát“ -  chybí vysvětlivka. Připomínku 
mám v této kapitole i k názvům tabulek, uvádějícím „Rozložení hodnot  ukazatele podle okresů …“: jsou 
všechny poněkud zavádějící, neboť jde přece o rozložení okresů dle hodnot příslušného ukazatele v časové 
řadě, nikoliv naopak (rozložení hodnot je naopak dáno legendou tabulky).  Vývoj regionální diferenciace je v této 
kapitole dokumentován nejen číselně v tabulkách, ale i pomocí zajímavě pojatých názorných kartogramů (jen 
kvalita tisku mohla být lepší – především čitelnost legend). V textu k obr. 11d) je však nedopatřením zaměněna 
„světlejší“ barva za „tmavší“.   Dobře jsou zvoleny i vybrané okresy v doplňujících grafech specifických měr 
plodnosti (jen popis osy y měl být přesnější), chválím i zařazení grafů XY .  

Šestá kapitola zaměřená na regionalizaci vychází z výsledků shlukové analýzy. Není zde ani zmínka o 
provedené předchozí faktorové analýze (ačkoliv v příloze je část výsledků uvedena), ani okomentovány 
přechody okresů mezi shluky, které jsou hezky graficky přiblíženy také v příloze, což je jistě škoda. Nepříliš 
obsáhlý komentář ale doplňují kvalitní kartogramy pro jednotlivé roky, za něž byla analýza provedena.  Zajímavé 
(ale opět nedostatečně interpretované) je stanovení průměrného pořadí shluku z hlediska jednotlivých ukazatelů 
pro daný rok (tab. 26-30).  

Závěr práce je zpracován věcně, autor ověřuje na základě své analýzy platnost pracovních hypotéz a 
uvědomuje si problematičnost  posuzování změn reprodukčního chování  z hlediska  teorie druhého 
demografického přechodu resp. ovlivnění reprodukčního vývoje zejména na regionální úrovni dalšími faktory 
sociální, ekonomické či geopolitické povahy a dospívá k závěru, že difuzní trendy nelze s určitostí zatím 
potvrdit. Cenná z pohledu oponenta je skutečnost, že výsledky své analýzy dokáže kriticky posoudit. 

 Po formální stránce práce obsahuje všechny náležitosti. Je z ní ale také patrné, že si autor zřejmě neuvědomil 
její časovou náročnost, podcenil ji též po stránce gramatické i jazykové korektury, řada obrázků či tabulek má 
nepřesné či odbyté popisky či vysvětlivky, některé formulace nejsou příliš zdařilé. Na druhé straně je zřejmé, že 
Martin Novák k práci přistoupil s jistým nadhledem, kterého nabyl studiem značného množství literatury, z níž je 
také hojně citováno, zpracoval velké množství dat. Oceňuji, že použil nejen nástroje demografické analýzy, 
včetně vícerozměrných statistických metod, ale i geografické analýzy.  Přes řadu připomínek považuji 
diplomovou práci Martina Nováka „Vývoj regionální diferenciace reprodukčního chování obyvatelstva v Česku 
v průběhu transformace“ za zdařilou a doporučuji přijmout ji k obhajobě. 
 
 

V Praze dne 12. 9. 2011      RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. 


