
Posudek oponenta na bakalářskou práci Ireny Cellarové 

Diferenciace plodnosti po druhé světové válce v České republice a Japonsku 

 

Bakalářská práce Ireny Cellarové se zabývá vývojem plodnosti v České republice a Japonsku po druhé 

světové válce a jejich srovnáním. V dnešní době demografického stárnutí je nízká plodnost, kterou 

obě země v současné době vykazují, a její faktory hojně studovaným tématem. Téma, které autorka 

ve své práci zachycuje, je tedy tématem relevantním a velmi aktuálním. Bakalářská práce o rozsahu 

72 stran včetně obsahu, seznamu tabulek a obrázků, použité literatury a závěrečných příloh je 

rozdělena do sedmi na sebe navazujících kapitol, včetně úvodu a závěru, které jsou dále logicky 

a přehledně členěny do dalších podkapitol.  

V úvodu bakalářské práce je jasně uveden její cíl – zhodnocení vývoje plodnosti v České 

republice a v Japonsku po druhé světové válce a srovnání tohoto vývoje v uvedených zemích. Ve 

druhé kapitole autorka přehledným způsobem prezentuje relevantní literaturu, a to jak českou, tak 

zahraniční. V následující kapitol autorka velmi pečlivě rozpracovává metodiku ukazatelů použitých při 

hodnocení vývoje plodnosti ve vybraných zemích. Kapitola se dále věnuje zdrojům dat, které lze při 

studiu plodnosti na území České republiky a Japonska využít, a to včetně jejich dostupnosti 

a srovnatelnosti. Následují dvě kapitoly, které podrobně analyzují vývoj plodnosti v České republice, 

resp. v Japonsku, a zároveň s využitím nastudované literatury vývoj plodnosti dávají do souvislosti 

s dění v zemi v příslušném období. Šestá kapitola vývoj plodnosti ve vybraných zemích srovnává, a to 

jednak z hlediska celkové úrovně plodnosti reprezentované ukazatelem úhrnné plodnosti a dále 

podle pořadí, věku matky při narození dítěte a podle legitimity dítěte. V poslední sedmé kapitole jsou 

pak odpovídajícím způsobem formulovány závěry. 

K celkové úrovni celé práce přispívá velmi kladně její grafické zpracování, které přispívá k celkové 

přehlednosti práce. Předkládaná bakalářská práce je podle mého názoru velmi zdařilá a splňuje 

požadavky kladené na zpracování kvalifikační práce tohoto typu, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 28. 8. 2015             RNDr. Šárka Šustová, Ph.D. 

 


