
Oponentský posudek na bakalářskou práci Martiny Jiroušové 

Sezónní profil sňatečnosti, porodnosti a úmrtnosti v České republice a mezinárodní srovnání. 

 

Autorka si pro svou práci vybrala méně časté téma závěrečných prací – téma sezónnosti demografických procesů, 
v posledních letech ale přece jen více frekventované, neboť jeho atraktivita se v souvislosti se změnami 
reprodukčního chování na konci 20. století zvýšila. Poznatky o vývoji sezónnosti sňatečnosti, porodnosti či 
úmrtnosti mohou mít však i praktické využití, např. v plánování provozu zdravotnických zařízení, orgánů státní 
správy, v obchodu atd.  

Struktura práce je přehledná, logická. Práce se člení do 5 hlavních kapitol dále strukturovaných (včetně úvodní) má 
46 stran textu, je vybavena všemi formálními náležitostmi. 

 V úvodu je kromě přehledně shrnuté struktury práce vysvětlen důvod výběru tématu a shrnuty hlavní rozdíly 
v sezónností sledovaných procesů, včetně upozornění na historické skutečnosti, jež mohly ovlivnit sezónnost 
studovaných procesů. V první úvodní podkapitole jsou stanoveny cíle práce, formulovány pracovní hypotézy a 
popsána struktura práce. Vysoce hodnotím druhou podkapitolu, jejíž náplní je diskuse s literaturou. Považuji ji za 
nejúplnější shrnutí a zhodnocení dosud publikovaných prací na téma sezónnosti demografických procesů české 
provenience, ale též celé řady publikací cizojazyčných. Další dvě podkapitoly jsou zaměřeny na popis zdrojů dat a 
použité metodologie, nemám k nim připomínky. Metodou analýzy sezónnosti demografických procesů byly sezónní 
indexy, jejichž pomocí bylo zkoumáno rozložení událostí podle kalendářních měsíců. Dále byla pomocí variačních 
koeficientů hodnocena variabilita měsíčních profilů indexů. Použité metody jsou pro účely práce zcela dostačující. 
Způsob výpočtu analytických ukazatelů je řádně popsán v podkapitole 1.4. 

Kladně hodnotím i kapitolu 2., v níž  autorka souhrnně zpracovala řadu prvků z různých oblastí života – sociálních 
ekonomických, biologických, či přírodních vlivů aj., které ovlivňují či v minulosti ovlivňovaly sezónnost 
demografických procesů, a prezentuje působení těchto faktorů na vývoj počtu analyzovaných událostí v čase a 
různých kalendářních obdobích na příkladech z prostudované literatury týkající se sezónnosti.  

 Vlastní analytické zpracování je obsaženo ve dvou kapitolách. První z analytických kapitol (v práci kap. 3) se 
zabývá hodnocením sezónnosti na území České republiky. Studované období, na které autorka svou analýzu 
sezónnosti sňatečnosti, porodnosti a úmrtnosti vztáhla, se týká let 1950 až 2012, nicméně záběr práce je mnohem 
širší; pro vykreslení dlouhodobých trendů vývoje a sezónnosti všech tří demografických procesů autorka využila též 
převzatých dat z práce L. Fialové (1995), vždy řádně citovaných (nejstarší historická data od 17. století do první 
poloviny 19. století jsou vztažena k území Čech, od druhé poloviny 19. století do roku 1991 k území Českých zemí, 
tedy přibližně k dnešní České republice). V podkapitolách zaměřených na jednotlivé procesy je postupováno 
shodně od převzatých tabelovaných dat k vlastním výpočtům sezónních indexů. Ty jsou vypočteny za  desetiletá 
období od roku 1950, přičemž poslední tříleté období (2010-12) je zpracováno samostatně. Výsledky jsou 
prezentovány vždy tabelovanými hodnotami variačních koeficientů vystihujících úroveň variability sezónnosti 
v desetiletých obdobích a doplněny výstižným grafem znázorňujícím vývoj sezónních indexů, vše je doplněno 
komentářem. Poměrně jednotvárné slovní hodnocení s množstvím údajů je zpestřeno zdůrazněním zajímavých 
extrémů s vysvětlením jejich možných příčin (např. vliv „zajímavého“ data na vzrůst počtu sňatků).  Sezónnost 
úmrtnosti je studována podrobněji než sezónnost ostatních procesů – analyzován je též vývoj sezónních indexů 
sebevražd a indexů vypočtených pro pět věkových skupin zemřelých. K této kapitole nemám vážnější připomínky.   

Druhá analytická kapitola (v práci kap. 4.) je zaměřena na porovnání sezónnosti zmíněných demografických 
procesů v šesti vybraných zemích a v Česku v období 2005-2012. Považuji ji za vhodné doplnění předchozí 
analýzy pro vytvoření představy o charakteru sezónnosti demografických procesů v jiných vyspělých zemích 
Evropy a částečně i světa (reprezentováno Austrálií).    

V závěru práce autorka shrnuje zjištěné výsledky, srovnává a hodnotí vývoj sezónních indexů i jejich variability, 
diskutuje zjištěné výsledky analýzy s cíli práce. Konfrontuje platnost pracovních hypotéz s vypočtenými hodnotami 
sezónních indexů. Rozsah i způsob hodnocení výsledků považuji za dostatečný.  

Po formální stránce nemám k práci vážnějších výhrad. Práce je vybavena dobře strukturovaným obsahem, 
seznamy tabulek a obrázků, obsáhlým seznamem literatury a zdrojů dat. V 6 tabulkách v příloze jsou 
dokumentovány  výpočty sezónních indexů.  

V textu jsem našla jen minimum chyb, uvádím např.: na s. 13 je chybně citované vročení u publikace – Skirbekk, 
2011 (správně v Seznamu literatury 2004); na s. 49 v Seznamu literatury je chyba ve jménu autora (MACLNTYRE  
místo MacIntyre); na s. 46, 2. odst. je na pokraji srozumitelnosti chybná věta „Pro 50. a 80. léta ….“. K technické 
stránce uvádím také několik drobností: v hlavičkách tabulek by názvy sloupců měly začínat velkým písmenem - ne 
vždy je to dodrženo (tab. 1,2,4,5,7,8,10 -18); v názvech grafů a tabulek týkajících se sebevražd by možná bylo 
přesnější uvádět termín „úmrtí na sebevraždy“; v textu stačí uvádět hodnoty indexů maximálně na 2 des. místa 
(nikoliv na 3, jak je na s. 31); hlavička tabulek v příloze by měla být zformátována tak, aby první sloupec obsahující 
jednotlivé roky nebyl nadepsán „měsíc“, ale „Rok“. 

 



Předložená bakalářská práce analyzuje sezónnost sňatečnosti, porodnosti a úmrtnosti komplexně – postihuje 
historický vývoj, současnou situaci a hodnotí sezónní průběh demografických procesů v Česku v kontextu 
podobného vývoje v evropských zemích. Autorka prokázala, že i pomocí jednoduchých analytických ukazatelů lze 
získat dobrý přehled o vývoji sezónního průběhu demografických událostí. S úspěchem se pokusila zobecnit 
skutečnosti a faktory, jež ovlivnily a ovlivňují sezónnost, cenná je i kapitola diskuse s literaturou s rozsáhlým 
přehledem publikací k zvolenému tématu. Práce zaujme i dobrým stylistickým zpracováním.   

Bakalářská práce Martiny Jiroušové podle mého názoru splnila nároky kladené na bakalářské práce, domnívám se, 
že je převýšila. Považuji ji za zdařilou a doporučuji k obhajobě. 

 

 
V Praze 31. 8. 2014      

         RNDr. Dagmar Bartoňová. Ph.D. 


