
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Martiny Jiroušové: Sezónní profil sňatečnosti, 
porodnosti a úmrtnosti v České republice a mezinárodní srovnání 
 
Sezónnost demografických jevů je atraktivní téma pro laickou veřejnost, ale je již méně 
zkoumanou odbornou problematikou v rámci demografické obce. U řady specifických 
sezónních profilů je většinou vhodné studovat i širší souvislosti a kontexty, které jsou obvykle 
již předmětem jiných disciplín jako například etnografie, epidemiologie, klimatologie, aj. 
 
 Předkládaná bakalářská práce je věnována třem sezónním profilům a to sňatečnosti, 
porodnosti a úmrtnosti. Všechny tři však člověk může svým subjektivním rozhodováním 
ovlivňovat rozdílným způsobem, mají jiné kontexty a také se jinak historicky měnily. Autorka 
se ve své práci nejdříve zabývá faktory, které mohou působit na sezónní výkyvy všech třech 
zkoumaných demografických procesů. Dále pak pokračuje vlastní analýzou, jejímž 
východiskem jsou sezónní indexy a variační koeficienty. Sezónnost je v bakalářské práci 
studována na území České republiky v dlouhé časové perspektivě. Mezinárodní srovnání 
(Austrálie, Dánsko, Finsko, Francie, Rakousko, Slovensko) se opírá o současnou situaci. Práce 
v rozsahu 56 stran včetně příloh je rozdělena do pěti kapitol, z nichž první představuje úvod a 
poslední závěr. 
 
 V úvodní části je představen základní historický a mezinárodní pohled, dále cíle a 
pracovní hypotézy. Následuje širší diskuze s literaturou. Tato subkapitola podává relativně 
vyčerpávajícím způsobem přehled o publikacích věnovaných tématu sezónnosti i o jejich 
závěrech a to z pera českých i zahraničních autorů. V tomto výčtu se nezapomíná ani na 
obhájené bakalářské nebo magisterské práce s touto problematikou. Součástí první kapitoly je i 
popis zdrojů dat a použitých metod (sezónní indexy a variační koeficienty). Druhá kapitola 
zaměřená na faktory sezónnosti postupně informuje o jejich vlivu na sňatky, narozené a 
zemřelé. Autorka si všímá jejich rozmanitosti, různé intenzity působení i proměnách v čase a to 
na základě odborné literatury. Tato kapitola svědčí o přehledu a zasvěcenosti autorky do 
zkoumané problematiky. Třetí kapitola věnovaná sezónnosti v České republice začíná 
historickým vývojem na základě již publikovaných analýz, na které navazuje vlastní 
zpracování. Problematika sezónnosti úmrtnosti je navíc prohloubena o trendy sezónnosti 
sebevražd a o analýzu sezónních a věkových profilů. Tato kapitola je pečlivě obsahově a velmi 
dobře graficky ztvárněna. Mezinárodní srovnání ve čtvrté kapitole, strukturálně stejně 
zpracované, ukázalo zajímavé odlišnosti. 
 
 Předložená bakalářská práce Martiny Jiroušové na téma Sezónní profil sňatečnosti, 
porodnosti a úmrtnosti v České republice a mezinárodní srovnání, je kvalitně zpracovaná. 
Autorka se snaží postihnout celou šíři kontextů. Práce je doložena bohatou literaturou. Nechybí 
ani dokumentace v podobě příloh. Práce splňuje veškeré požadavky kladené na bakalářské 
práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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