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V dnešní době měnících se vzorců rodiny a pluralizace rodinných forem je velmi důležité se 
zabývat otázkou, do jaké míry tyto změny ovlivňují úroveň a charakter plodnosti. Odpověď je 
komplikovaná tím, že na ni nelze z běžně dostupných demografických dat na národní úrovni 
odpovědět. Možná řešení uvedené problematiky poskytují některá výběrová šetření, z nichž 
asi nejznámější je mezinárodní šetření Generations and Gender Survey. Autorka předkládané 
diplomové práce problematiku dopadu diferenciace vzniku a zániku manželských svazků na 
proces plodnosti řešila právě na základě dat druhé vlny (realizované v roce 2008) výše 
zmíněného šetření pro Českou republiku. Stěžejním tématem je, zda po rozpadu prvního 
manželství mají ženy a muži v průměru méně dětí (vlastně je touto skutečností zastavena 
jejich prokreace) nebo zda nová partnerství naopak tento průměr zvyšují o děti narozené 
s novým partnerem nebo partnerkou. 

Diplomová práce v rozsahu 94 stran včetně příloh je rozdělena do deseti kapitol, 
z nichž první a poslední představují úvod a závěr. Autorka logicky začíná seznámením 
s výběrovým šetřením a popisem tvorby pracovních datových souborů. Vzhledem ke 
skutečnosti, že historie partnerství byla v souboru druhé vlny uvedena pouze pro nové 
respondenty (část respondentů tzv. panelistů pocházela z první vlny) byla zpracovávaná data 
omezena pouze na informace z respondentů „nepanelistů“. Je chvályhodné, že autorka 
v prvním kroku také ověřila kvalitu dat na základě sekvence udávaných partnerství 
v konfrontaci s rodinným stavem, což vedlo k dalšímu vyřazení záznamů, včetně záznamů, 
kdy manželství zaniklo ve věku 50 let a starším. Vlastní pracovní soubor pak představoval 
6 192 záznamů (respondentů). Respondenti byli dále rozděleni do čtyř skupin na základě 
historie partnerství tj.: a) osoby, které nikdy nežily v manželství, b) osoby, které stále žijí 
v prvním manželství, c) osoby, které žily v manželství, po jeho zániku vstoupily do nového 
partnerství, d) osoby, které žily v manželství a po jeho zániku nevstoupily do nového 
partnerství. Na tomto místě bylo možná vhodné zmínit, zda uvedená klasifikace byl autorčin 
vlastní návrh anebo zda byla inspirována již publikovanými pracemi na toto téma.  Na str. 22 
v tabulce 3 je poněkud nelogický nadpis Rozdělení respondentů podle pořadí prvního 
manželství, přičemž v tabulce se jedná o pořadí partnerství. Metodická kapitola, ve které jsou 
uvedeny postupy výpočtu tabulek života z individuálních dat v longitudinálním pohledu a 
semiparametrický model Coxovy regrese, je korektně a přehledně zpracována. V případě 
použití analýzy přežívání však mělo být specifikováno (třeba pod čarou) zda autorka použila 
metodu Kaplan-Meier nebo tabulek života (aktuárská metoda). Vlastní a původní analýza je 
představena v kapitolách 4-8, přičemž stěžejní jsou zejména kapitoly 6-8. V kapitole 4 a 5 
jsou postupně popsány základní trendy plodnosti a rozvodovosti v České republice po roce 
1993. Pod obrázkem 3 (str. 35) mělo být specifikováno, zda prezentované míry byly počítány 
z pětiletých věkových skupin nebo součtem jednoletých. V kapitole 6, již založené na 
výběrovém šetření, je analyzována celková úroveň plodnosti formou konečné plodnosti 
specificky pro muže a ženy podle čtyř kategorií historie partnerství definovaných v metodické 
kapitole. Již tyto výsledky naznačují, že favority nejvyšší plodnosti v České republice jsou 
muži, kteří se rozvedli v reprodukčním věku a měli dítě s novou partnerkou. Naopak mimo 
osob, které nikdy nežily v manželství, mají muži, kteří nevstoupili po zániku manželství do 



dalšího partnerství, nejmenší počet dětí. Otázkou zůstává, kolik dětí se rodí z nových 
partnerství „navíc“ na celostátní úrovni. Autorka se ve své práci pokusila o odhad počtu dětí 
„navíc“ nebo naopak „nenarozených“ v souvislosti se zaniklým manželstvím bez dalšího 
partnerství podle počtu respondentů ve výběrovém souboru, přičemž jí vyšla mírná převaha 
dětí “navíc“, avšak odlišně pro muže a ženy. Uvedené souhrnné ukazatele plodnosti pak byly 
doplněny analýzou „bezdětnosti“ v souvislosti s věkem respondenta. Další dvě kapitoly byly 
specificky zaměřeny na první, respektive druhé dítě a to pro soubor po zániku prvního 
manželství a pro soubor po vzniku nového partnerství. Analýza se opírala o délku trvání od 
zániku prvního manželství. Obě kapitoly pak v poslední části shrnuly působení dalších faktorů 
pomocí Coxova regresního modelu. V deváté kapitole byly představeny závěry z podobných 
zahraničních studií. 

Hodnotíme-li předloženou diplomovou práci Aleny Filasové jako celek, lze říci, že 
autorka zpracovala nové téma a použila při tom pokročilé metody statistické a demografické 
analýzy. Diplomová práce přinesla nové výsledky a je po stránce obsahové, metodické i 
datové zpracována na nadstandardní úrovni. Autorka, předložené a ne jednoduché téma, 
zpracovala samostatně. Práce je dobře stylisticky napsána a pečlivě technicky provedena 
Splňuje všechna kritéria kladená na diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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