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Vliv ekonomické krize na úroveň plodnosti ve státech EU 
 

Předložená práce se zabývá zhodnocením vlivu ekonomické krize na úroveň plodnosti 

ve státech Evropské unie. Jedná se o téma velmi diskutované a v současnosti již více 

v demografické literatuře zastoupené. Nicméně, přístupy ke studiu dané problematiky jsou 

různé a dosud není ujasněno, jak specifické podmínky v jednotlivých zemích ovlivnily 

reprodukční chování daných populací, respektive, které státy zaznamenaly spíše příznivý či 

nepříznivý vývoj a jaké faktory to umocnily. Předložená práce si klade za cíl přispět k těmto 

poznatkům zaměřením se na všechny států EU současně a s využitím pokročilejších metod 

statistické analýzy.  

 

Na základě prostudování relevantní literatury si autorka stanovila několik hypotéz a 

zkoumá, jaký byl průběh vývoje plodnosti po nástupu ekonomické krize v roce 2008, zda 

úroveň plodnosti byla ovlivněna spíše úrovní nezaměstnanosti než vývojem HDP, zda je 

pokles úrovně plodnosti patrný zejména ve státech, které byly ekonomickou krizí postiženy 

nejvíce a zda zavedené rodinné politiky v některých státech zmírnily dopad ekonomické krize.  

Pro potvrzení platnosti těchto hypotéz byly v rámci práce kromě popisné části použity metody 

statistické a ekonometrické analýzy. Vstupujícími ukazateli byly reálné HDP na obyvatele, 

míra nezaměstnanosti a úhrnná plodnost v jejich transformacích dle potřeb analýzy za 28 států 

Evropské unie v rozmezí let 2000–2013. Autorka vysvětluje, že vzhledem k charakteru možné 

reakce úrovně plodnosti na zhoršení ekonomických podmínek vstupují proměnné 

charakterizující úhrnnou plodnost do analýzy s ročním zpožděním.  

 

Práce má standardní strukturu a obsahuje všechny náležitosti. V rámci teoretické části 

je zhodnocen vztah mezi ekonomickým vývojem a úrovní plodnosti, popsány příčiny vzniku 

ekonomické krize, její rozšíření do Evropy a následky, se kterými se byly ekonomiky států 

Evropské unie nucené vypořádat. Jsou taktéž uvedeny příklady konkrétních protikrizových 

opatření, která byla v reakci na ekonomickou krizi přijata. Autorka se také pokusila o shrnutí 

přístupů v rodinné politice, i když daná problematika by si v rámci podmiňujících faktorů 

zasloužila větší pozornost.  

 

V kapitole metodologické kapitole jsou adekvátně definovány a popsány použité 

ukazatele, uvedeny výpočty ukazatelů, které byly pro potřeby analýzy sestrojeny, a 

představeny použité statistické a ekonometrické metody. Pro identifikaci podobných skupin 

států z hlediska vývoje vybraných ukazatelů po nástupu ekonomické krize byla využita 

shluková analýza. Pro detailnější rozbor vlivu ekonomické krize na úroveň plodnosti byla 

provedena regresní analýza. V analytické části v kapitole šesté je nejdříve popsán vývoj 

vybraných ekonomických ukazatelů a úhrnné plodnosti ve státech Evropské unie. Další část je 

věnována srovnání vývoje ekonomických ukazatelů a úhrnné plodnosti po nástupu 

ekonomické krize. S pomocí shlukové analýzy byly vymezeny skupiny států, jež 

zjednodušeně diferencují státy dle úrovně plodnosti a ekonomické situace po nástupu krize. 

K vyjádření souvislostí mezi ukazateli byla nejprve použita vícenásobná lineární regrese a 

poté detailnější panelová regrese. Mírně odlišné výsledky jsou v práci diskutované. Oba 

přístupy potvrdily významnost tempa růstu míry nezaměstnanosti žen. 

 

V poslední části práce byly na základě vymezených skupin identifikovány 

reprezentující státy a podrobněji zkoumány. Jedná se o státy Španělsko, Česko, Nizozemsko, 

Německo a Litvu. Přestože cílem mělo být zhodnocení širších podmíněnosti vývoje plodnosti, 

autorka se dle předchozích výsledků omezila na zkoumání vlivu vývoje nezaměstnanosti. 

Přestože jsou zmíněna některá opatření, která byla v daných tátech zavedena, na podrobnější 



zhodnocení nebyl prostor a nedalo se tak spolehlivěji prokázat, zda státy, které před krizí 

přijímaly opatření na podporu slučitelnosti práce a rodiny nebyly tolik zasaženy poklesem 

plodnosti nebo stagnací ve vývoji plodnosti. 

 

Ocenit lze především metodologickou náročnost zpracované problematiky, které se 

autorka zhostila velmi dobře. Při diskutování výsledků se autorka opírá o celou řadu odborné 

zahraniční literatury. Autorka prokázala iniciativní a samostatný přístup při zpracování dané 

práce. Dokázala velmi dobře využít dostupných zdrojů dat a informací o zvoleném 

metodickém přístupu, analyzovat data a správně interpretovat zjištěné výsledky. 

 

Práci jednoznačně doporučuji přijmout k obhajobě. 
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