
Posudek na diplomovou práci Bc. Aleny Filasové  
„Vliv rozpadu manželských svazků na plodnost v České republice“ 

 
Předkládaná diplomová práce se skládá z 94 číslovaných stran, z čehož jsou tři strany přílohy 
(obsahují část dotazníku šetření GGS). Práce se člení do následujících kapitol: 1.Úvod, 2.Data 
a prameny, 3. Metody, 4. Stručný nástin vývoje plodnosti v České republice od roku 1993, 5. 
Stručný nástin vývoje rozvodovosti v České republice od roku 1993, 6.Plodnost dle historie 
partnerství, 7.Plodnost po zániku prvního manželství, 8.Plodnost po vzniku nového 
partnerství, 9.Mezinárodní kontext a 10.Závěr. Poté následuje seznam použité literatury a 
příloha.  
V úvodu autorka uvádí změny, ke kterým v populačním vývoj od počátku devadesátých let 
dochází, mezi které pak patří i pokles intenzity plodnosti, neboť i jeho důsledkem je 
demografické stárnutí. Cílem práce je provést analýzu plodnosti po zániku manželství, na 
základě dat mezinárodního výzkumného šetření GGS a to z toho důvodu, že v tomto šetření 
byla u respondentů zjištována kompletní historie partnerství. V šetření byla pochopitelně 
zkoumána i řada dalších skutečností, jako je např. počet narozených dětí. Tento předmět 
zájmu autorka dále v úvodu specifikuje. Technicky použila pro zpracování metodu tabulek 
života a Coxův regresní model.  
Ve druhé kapitole specifikuje datové zdroje, které se k uvedené problematice vztahují. 
Následuje popis vstupního souboru dat – informace získané od českých respondentů během 
druhé vlny tohoto šetření. Na straně 20 je uvedena velikost výsledného souboru a obecnou 
připomínkou oponenta je, že se jedná o data výběrového šetření a výsledky je tedy třeba 
interpretovat s určitou opatrností. Autorka pak uvádí základní popisné charakteristiky 
zkoumaného souboru. Ve třetí kapitole je uvedena metodika použitých analytických 
ukazatelů, metodika tabulek života a Coxův regresní model. Další dvě kapitoly jsou věnovány 
vývoji plodnosti a rozvodovosti v České republice od roku 1993. Popsány jsou základní 
změny, ke kterým dochází, ilustrativní jsou jak tabulky, tak i grafy. 
Těžištěm celé práce jsou následující tři kapitoly, kde jsou popsány výsledky analýz osob 
podle historie partnerství a současného statusu zkoumané skupiny osob. Nejprve je spočtena 
konečná plodnost (kterou by bylo v úhrnu možné porovnat s konečnou plodností stejné 
věkové skupiny z výsledků sčítání 2001) a následuje analýza počtu narozených a ztracených 
dětí. Výsledky vycházejí srozumitelně, přesto je však nutná určitá opatrnost při interpretaci, 
neboť se jedná o data výběrového šetření (viz výše). Je proto na místě, že autorka testovala 
statistickou významnost rozdílů, ale mohla v této souvislosti spočítat i intervaly spolehlivosti  
(viz. s. 50). Stejný metodický postup pak byl použit i v kapitolách věnovaných realizované 
plodnosti po zániku prvního manželství a realizované plodnosti po vzniku nového partnerství. 
Připomínka zde se týká použité terminologie – vhodnější než pojem „riziko“ (např. s. 61 ale i 
jinde) by bylo vhodnější používat termín „šance“. Oba termíny odpovídají anglickému 
originálu, v české terminologii se používají, ale psát o riziku narození dítěte nevypadá 
nejlépe. Následuje kapitola věnovaná mezinárodnímu kontextu, který by podle oponenta 
nemusela být v této podobě v práci obsažena, ale hlubší porovnání výsledků za Česko 
s dalšími státy by mohly být předmětem další samostatné práce. 
V závěru pak autorka shrnula výsledky předchozích částí a při hodnocení a návrhu dalších 
možností se soustředila výhradně na demografické faktory. To je nepochybně možný přístup, 
na druhou stranu realita je však ještě širší a vliv má celá řada dalších faktorů, především 
ekonomických.  
Autorka prokázala velmi dobrou schopnost analytické práce a výsledky tak odpovídají na 
řadu otázek, které se vztahují k současnému demografickému vývoji. Oponent tak 
jednoznačně navrhuje práci k obhajobě. 
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