
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Ireny Cellarové: Diferenciace plodnosti po 
druhé světové válce v České republice a Japonsku 
 
Populace, které se vyznačují v současnosti nízkou úrovní porodnosti mohly projít ve své 
historii velmi rozdílným demografickým vývojem. Toto je také případ České republiky 
s úhrnnou plodností dlouhodobě těsně nad a pod hladinou prosté reprodukce a Japonska, kde 
se tento ukazatel snížil až později. Předkládaná bakalářská práce má proto za cíl uvedené 
podobnosti a rozdílnosti ve vývoji obou zmíněných populací nastínit. 
 
 Celkový rozsah práce činí 72 stran, z toho 4 strany představují přílohové tabulky. Text 
je rozdělen do sedmi kapitol, z nichž úvod a závěr jsou v kapitole první, respektive sedmé. 
Práce je strukturována do třech částí, kdy je nejdříve odděleně popsán vývoj na území České 
republiky a Japonska a v další kapitole jsou pak obě populace porovnávány. Vlastní analýze 
předchází úvod, který seznamuje se studovanou problematikou. Dále následuje kapitola 
věnovaná diskusi s literaturou, která je přehledně uspořádána. Autorka zde uvádí české i 
zahraniční autory, eventuální kontexty demografického vývoje, včetně teorie druhého 
demografického přechodu. Ve třetí kapitole věnované datům a metodice je nejdříve 
představena terminologie a dále jednotlivé ukazatele. Je chvályhodné, že autorka zde využívá 
jak míry druhé, tak i první kategorie a to zejména v souvislosti s analýzou plodnosti podle 
pořadí a také jsou aplikovány oba demografické přístupy (transversální i longitudinální). 
Rovněž jsou zde správně definovány další ukazatele plodnosti podle legitimity, sňatečnosti 
svobodných nebo rozvodovosti. Nechybí ani velmi podrobný rozbor všech použitých 
datových zdrojů. Čtvrtá kapitola je již věnována demografické analýze procesu porodnosti 
v České republice. Na počátku této kapitoly nechybí historický pohled a porovnání se 
Slovenskem, které bylo až do roku 1992 součástí společného československého státu. 
Následuje pak podrobnější pohled na trendy plodnosti od 70. let 20. století, po roce 1989 a 
rozbor současné situace na území České republiky. Podkapitolu 4.3.1 (Teorie druhého 
demografického přechodu) bylo asi vhodnější zařadit do druhé kapitoly diskuse s literaturou, 
kde je toto téma také zmiňováno a v obou částech tak dochází k určitému překryvu. Naopak 
podkapitola 4.3.2 (Projevy druhého demografického přechodu) se správně soustřeďuje na 
Českou republiku. Tato stěžejní čtvrtá kapitola je jako celek kvalitně zpracována, ukazatele 
jsou vhodně zvoleny i interpretovány, pouze není uveden komentář k podílům narozených 
mimo manželství podle pořadí (obr. 11). Pátá kapitola je věnována trendům v Japonsku a to 
formálně v podobné struktuře jako předchozí kapitola věnovaná České republice. Autorka se 
zde pečlivě a podrobně věnuje kontextům populačního vývoje Japonska a to zejména se 
zřetelem na vývoj plodnosti. Nejdříve popisuje celkové trendy od druhé světové války a dále 
specificky podrobněji novější období po roce 1970. Srovnávací grafy a komentáře podobností 
a rozdílností obou populací Česka i Japonska jsou představeny v šesté kapitole. Velmi 
zajímavá je v tomto smyslu skutečnost, že v Japonsku je pravděpodobnost mít druhé dítě 
systematicky větší než první (obr. 23) a potvrzují to i data založená na PATFR podle pořadí. 
To znamená, že relativně značná část populace zůstává bezdětnou a ti, kteří mají děti pak mají 
spíše dvě. 
 



Předložená bakalářská práce jako celek je velmi kvalitně zpracovaná (obsahově i 
technicky) a byla také časově náročná. Je logicky strukturovaná. Použité demografické 
ukazatele jsou nejlépe možné, jejich interpretace je správná, včetně konfrontace jejich 
přesnosti. Cenné jsou kontextové informace a to zejména pokud jde o Japonsko. Autorka zde 
prokázala dobrou práci s odbornou literaturou domácí i zahraniční provenience. V textu se 
vyskytly určité formální nedostatky (uvedeny v poslední části posudku), které jsou 
zanedbatelné a nesnížily kvalitu předložené práce. Závěrem lze říci, že předkládaná 
bakalářská práce splňuje všechny požadované náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
Formální nedostatky: 
 
Str.1 Obsah překlep Projevy druhého demogrického přechodu, má být demografického 
Str.8 „Práce je rozdělena do osmi kapitol.“ Podle obsahu i číslování je práce rozdělena do 
sedmi kapitol. Celý odstavec uvádí chybně číslování kapitol počínaje třetí kapitolou. 
Str.9 198–2006, vypadla číslice; someagnostic chybí mezera 
Str. 25, 59 Lestheaghe má být Lesthaeghe 
Str. 31 obr. 9 chybí část legendy 
Str. 56 Důkazem toho, že se v Japonsku rodí naprostá většina dětí mimo manželství..má být v 
manželství 
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