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Předkládaná magisterská práce je věnována zhodnocení vlivu ekonomické krize, za jejíž počátek je 

v evropském kontextu považován rok 2008, na úroveň plodnosti ve státech Evropské unie. Hlavní 

otázkou je, zda se změny v úrovni plodnosti (ve většině států EU její pokles) v průběhu trvání recese 

dají vysvětlit na základě změn v ekonomických poměrech států a zda spolu souvisí zhoršení ekonomické 

situace a pokles úhrnné plodnosti v jednotlivých státech. Svým zaměřením tak práce přispívá do debaty 

o vztahu mezi ekonomickými podmínkami a úrovní plodnosti, která nepřestává být aktuálním a 

důležitým tématem jak při studiu reprodukčního chování, tak i v praktické rovině různých politických a 

konkrétně rodinné-politických opatření. 

Práce je na dobré stylistické úrovni a jako celek je čtivá, srozumitelná a logicky koncipovaná. Kromě 

úvodu a závěru je rozdělená do 6 kapitol, které postupují od teoretického vymezení možných souvislostí 

mezi ekonomickým vývojem a úrovní plodnosti, ke kterým došli jiní autoři, přes charakteristiku příčin 

ekonomické krize a jejích dopadů na ekonomiky států EU k opatřením rodinné politiky, které byly 

v souvislosti s krizí přijímány. Stěžejní část práce spočívá v kapitolách 5-7, které obsahují vlastní 

analýzu, její metodologii a popis zdrojových dat a ukazatelů. 

Za klíčovou považuji kapitolu 6, která obsahuje analýzu vlivu ekonomické krize na úroveň plodnosti. 

V té jsou použity jak základní popisné charakteristiky ukazující vývoj ekonomických ukazatelů a úhrnné 

plodnosti ve státech EU, tak především pokročilé statistické metody shlukové analýzy, regresní analýzy 

a panelové regrese. V této analýze autorka průkazně dokládá, že dopady ekonomické krize se na úrovni 

úhrnné plodnosti odrazily především vlivem změn v nezaměstnanosti žen. Naopak vliv změn v HDP na 

osobu nebyl příliš průkazný. Analýza také potvrdila, že tempo růstu úhrnné plodnosti je po nástupu 

ekonomické krize nižší než v období před ní, nicméně mezi státy či skupinami států existují rozdíly 

v reakci na změnu ekonomické situace.  

V předposlední kapitole pak autorka hodnotí dopady ekonomické krize v 5 vybraných státech. Práce 

obsahuje také o rozsáhlou přílohovou část doplňující výstupy analytické části. 

Jedním z témat, které se prací prolíná, je také možná role rodinné politiky a přijímaných opatření jako 

jednoho z faktorů výsledného vývoje úrovně plodnosti. V této části se však práce jeví jako nedotažená 

a velmi obecná. Kapitola 4, věnovaná opatřením rodinné politiky v souvislosti s nástupem ekonomické 

krize, je velmi stručná a obecná a říká pouze velmi málo o reakci jednotlivých vlád. Popisovat rodinnou 

politiku a její opatření v jednotlivých státech EU by bylo jistě nad rámec této práce i jejího zaměření, 

ale bylo by vhodné alespoň kategorizovat země podle toho, zda opatření zaváděly a jakého typu tato 

opatření byla / zda zaváděly dočasná opatření (jaká?) nebo pokračovaly a realizaci naplánovaných 

opatření. V kapitole 7 je role rodinné politiky v souvislosti s vývojem plodnosti v jednotlivých státech 

také velmi neurčitá a obecná (např. str. 62 je uvedeno, že ve Španělsku by vlivem ekonomické krize 

„přerušen program zaměřený na péči o děti do tří let a byla narušena realizace některých opatření“, 

z čehož si čtenář v podstatě nic neodnese). Vliv rodinné politiky v jednotlivých zemích, jak je obsažen 



v kapitole 7, navíc není zasazen do výsledků a není nijak naznačen jeho vliv na úroveň plodnosti (třeba 

i citací jiných výzkumů zaměřených na efekt opatření RP v dané zemi).  

Slabší místem práce se mi jeví kapitola 7 (Zhodnocení dopadu ekonomické krize na úroveň plodnosti 

ve vybraných státech), neboť v řadě míst postrádám interpretaci popsaných jevů (např. ve Španělsku je 

z měr plodnosti dle věku a pořadí patrné, že nejmladší skupiny načasovaly narození 2 dítěte brzy po 

prvním dítěti v mladém věku – nenaznačují tyto výsledky u některých skupin žen teorii redukce nejistoty 

na pracovním trhu právě prostřednictvím mateřství?). Většinou u jednotlivých zemí chybí zhodnocení 

toho, co je bezprostředním důsledkem krize a co součástí dlouhodobějšího trendu - např. součástí 

dlouhodobějšího trendu je v řadě zemí posun plodnosti do vyššího věku a uvedené ukazatele nenaznačují 

výraznější skoky po r. 2008, proč je to tedy zrovna po roce 2008 interpretováno jako důsledek 

ekonomické krize?  

Z mého pohledu zajímavější by bylo, pokud by za vybrané země byly podrobněji interpretovány 

výsledky statistických modelů z kapitoly 6, vztažené k dané zemi, na jejichž interpretaci s ohledem na 

každou konkrétní zemi nebyl v kapitole 6 prostor.  

V práci jsou drobné formální nedostatky – v literatuře chybí např. Blum 2014 citovaný na str. 73, 

v kapitole 7 jsou některé grafy špatně čitelné vlivem málo kontrastních barev (5 odstínů modré je od 

sebe jen obtížně rozeznatelných). 

 

Přes výše uvedené výtky celkově hodnotím práci velmi kladně, především její analytickou část 

zaměřující se na vliv ekonomické krize na plodnost v celoevropském kontextu. Tato stěžejní část práce 

prokazuje autorčiny kompetence v práci s pokročilými statistickými metodami, jejich aplikaci na data i 

schopnost jasně formulovat zjištěné závěry. A to v nelehké disciplíně, jakým je mezinárodní srovnání 

zemí, které se v řadě aspektů demografického i ekonomického vývoje velmi odlišují.  

Předkládaná magisterská práce splňuje požadavky kladené na tento druh práce a doporučuji ji tímto 

k obhajobě.  
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