
Posudek oponenta na bakalářskou práci Martina Kratochvíla 

Vývoj plodnosti v souvislosti s populační politikou v Nizozemsku v období 1963-2006 

 

V bakalářské práci se Martin Kratochvíl zabývá poklesem plodnosti ve vztahu k populační 

politice. Vzhledem k vývojovým trendům plodnosti v posledních desetiletích jde o hojně 

diskutované téma, které je stále aktuální a ve své podstatě velmi komplikované. Práce je 

zaměřena na situaci Nizozemí v období 1963-2006. Včetně úvodu a závěru bakalářská 

práce je tvořena osmi kapitolami v rozsahu 40 stran. 

 

První tři kapitoly jsou zaměřeny na vysvětlení dané problematiky, cíl a teoretické východisko 

práce. Vysvětleny jsou základní pojmy jako plodnost, (pro)rodinná politika a jejich vztah. Text 

zahrnuje i přehled relevantní literatury a charakterizuje specifika druhého demografického 

přechodu, který je zvolen jako teoretický základ pro empirickou část následujících kapitol. 

Čtvrtá kapitola s ohledem na teorii definuje cíle a hypotézy a následující pátá kapitola se 

zabývá dostupností dat. Postupy a metody jsou diskutovány v kapitole šesté. Z možných 

přístupů byla vybrána a popsána analýza časových řad, faktorová analýza, korelace 

a regresní analýza. Sedmá kapitola zahrnuje analýzu dat, přičemž tato kapitola je tvořena 

pěti podkapitolami, které se zabývají mimo výsledky i vývojovými trendy ve věkové struktuře 

a plodnosti, nezávislými proměnnými a populační politikou Nizozemí ve sledovaném období. 

Poslední osmá kapitola patří závěru. 

Předkládaná práce má logickou strukturu, jasně vymezené cíle, hypotézy i metody, které 

korespondují s poznatky prostudované literatury. Nicméně jistá nesrovnalost je patrná 

v datové základně. Obrázek 20 prezentuje průměrnou hrubou měsíční mzdu pracovníka 

ve zpracovatelském průmyslu v dolarech. Stejná proměnná je uváděna v textu i v analýze, 

avšak průměrnou měsíční mzdu např. ve výši 43 490 dolarů pro rok 2006, což by odpovídalo 

v současnosti cca 753 000 českých korun, lze považovat za nepravděpodobnou. Vzhledem 

k výši jde asi o záměnu s ročními údaji. Mimo to, autor sice prezentuje všechny vybrané 

nezávislé proměnné na grafech, avšak jejich popis je mnohdy úsporný nebo zcela chybí 

(viz 7.3.4 Ukazatele obecného rozvoje země). Není tak např. zřejmé, co je ukazatel peněžní 

hodnoty daní a benefitů pro úplné rodiny se dvěma dětmi a jedním příjmem, neboť tento 

ukazatel může být získán různými způsoby, které pak mohou ovlivnit nejen interpretaci 

výsledků.  

Bakalářská práce Martina Kratochvíla nemá z formálního hlediska zásadní nedostatky. 

Nicméně je překvapující, že i přes řádné citace zdrojů přílohy obsahují původní tabulky a text 

je psán pro akademické práce v méně obvyklé první osobě, která pak autora vedla k použití 

formulací „věřím“ (viz s. 14 a s. 19) nebo „že nemá s modelováním časových řad příliš velké 

zkušenosti“ (viz s. 36). Vzhledem k danému tématu je na škodu, že se autor nepokouší 

o hlubší diskuzi studovaného vztahu a možných slabin zvoleného teoretického rámce 

a metod analýzy. I přes uvedené výhrady lze konstatovat, že bakalářská práce splňuje 

základní podmínky pro přijetí k obhajobě.  

 

Bakalářskou práci Martina Kratochvíla doporučuji k obhajobě.  

 

 

V Praze 4. 9. 2011                     Mgr. Olga Sivková 


