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Dopady ekonomické krize na vývoj plodnosti ve státech EU

Problematika důsledků ekonomické krize na vývoj plodnosti se stala velmi aktuální,
nicméně skrývá celou řadu úskalí. Především se jedná o velmi krátké období od nástupu
projevů ekonomické krize a lze zaznamenat pouze bezprostřední projevy. Náročnost
zvoleného tématu je také daná samotnou povahou tématu. Hodnocení vlivu změn
v ekonomických podmínkách na reprodukční chování populace stejně jako hodnocení
efektivnosti nástrojů rodinné politiky či pronatalitních opatření je obtížně uchopitelné, neboť
významnější roli mohou sehrávat jiné faktory.
Práce má standardní strukturu i rozsah. Cílem bylo přispět ke zmapování změn
v ukazatelích plodnosti v návaznosti na vznik ekonomické krize v roce 2008. Do jaké míry lze
snížení úhrnné plodnosti po roce 2008 dávat do souvislosti se zhoršenými ekonomickými
ukazateli a zda státy s rozvinutější rodinnou politikou zaznamenaly příznivější vývoj
ukazatelů plodnosti. V práci byly stanoveny dvě hypotézy, které jsou v závěru práce
komentovány. Na základě metody shlukové analýzy byla vytvořena typologie států podle
podobností ve vybraných demografických a ekonomických charakteristikách před a po
nastoupení krize. Práce přinesla základní pohled na změny v uspořádání států do skupin
v souvislosti se změnami ve vybraných charakteristikách. Porovnáním výsledků shlukové
analýzy před a po krizí bylo možné zjistit, které státy znamenaly významnější změny ve
zkoumaných charakteristikách, jež by mohlo být vnímáno jako projev silnějšího či odlišného
působení ekonomické krize.
Vzhledem k náročnosti daného tématu a omezenému prostoru pro jeho zpracování se
autorka neubránila některým zjednodušeným tvrzením. Chybně jsou označeny státy
Bulharsko, Česko, Maďarsko a Rumunsko jako součást bývalého „Sovětského svazu“
namísto „sovětského bloku“. Zkoumání vlivu ekonomické krize a změn v sociálně
ekonomických podmínkách pro zakládání rodin po roce 2008 by zasloužilo hlubší pohled na
situaci v jednotlivých státech, ale to přesahuje možnosti bakalářské práce. Na druhé straně lze
ocenit zájem o dané téma a nestandardní postup při jeho zpracování. Autorka se také dotýká
tématu populační a rodinné politiky, jehož výuka je součástí až magisterského studia.
Domnívám se, že práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. Doporučuji
přijmout práci k obhajobě.

5.6.2013

RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

