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Aneta Ženíšková: Vývoj plodnosti ve vybraných zemích Evropy se 

zaměřením na efekt časování od druhé poloviny 20. století do současnosti 

 

Předkládaná magisterská práce se zaměřuje na vývoj plodnosti a především na změnu jejího časování 

ve vybraných evropských zemích (Nizozemí, Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko a Ukrajina). Cílem je 

jednak identifikovat vliv změny časování na vývoj ukazatelů úrovně plodnosti a taktéž nabídnout odhad 

úrovně plodnosti v těchto zemích při jeho očištění od vlivu změny v časování mateřství. Tuto část práce 

považuji za stěžejní. Dalším cílem, který autorka jmenuje a kterému je věnována závěrečná část práce, 

je porovnání názorů na vybrané otázky týkající se slaďování práce a rodiny za využití dat mezinárodního 

šetření (ESS), nicméně v práci neshledávám adekvátní propojení tohoto tématu s tématem celé práce, 

ani v teoretické, ani v interpretační rovině (bude dále rozvinuto). 

Práce je rozdělena do 7 kapitol včetně úvodu a závěru, její rozsah je 68 stran. Po úvodu jsou 

rozpracována teoretická východiska práce týkající se změn reprodukčního chování a odkladu plodnosti 

(Kapitola 2).  

Kapitola 3 představuje využitá data a metodologii jejich zpracování. Autorka v práci využívá jak 

demografická data z mezinárodních databází (Eurostat, Human fertility database, Human mortality 

database), případně z národních statistických úřadů, tak data výběrového šetření European Social 

Survey. Součástí této kapitoly je také zdůvodnění výběru sledovaných států na základě typologie 

sociálních států. Tato část by se nicméně lépe hodila do teoretické části práce, kde by měl být větší 

prostor věnován rozpracování věcného zdůvodnění propojení jednotlivých typů sociálního státu se 

studiem odkladu plodnosti a věcné zdůvodnění zahrnutí analýzy názorů na harmonizaci rodiny a 

zaměstnání a jeho relevanci pro sledování procesu odkladu plodnosti. Z metodického hlediska využívá 

práce standardní demografické ukazatele a také metody dekompozice změn průměrného věku matky při 

narození dítěte a modifikace ukazatele úhrnné plodnosti očištěné od efektu změn časování.  

Data výběrového šetření jsou zpracována za využití vícerozměrných statistických metod, konkrétně 

multinomické logistické regrese, která je v metodologii představena. Nejsou zde však uvedeny vybrané 

analyzované výroky, pouze jejich čísla (str. 33-34), což činí danou část nesrozumitelnou. Uvedeny jsou 

také sledované vysvětlující charakteristiky respondentů, u některých však chybí bližší specifikace 

(proměnné postihující, zda je v domácnosti přítomno dítě, chybí specifikace, kdo je považován za dítě, 

zda je dítě vymezeno věkem, závislostí či něčím jiným). Zároveň je v metodologii uváděno, že byla data 

vážena a že jsou dostupné 2 typy vah – není však zřejmé, které váhy byly v jakých analýzách používány. 

Zdá se, že byly použity váhy upravující velikost populace jednotlivých států, nicméně tyto váhy jsou 

zbytečné v případech, kdy jsou země analyzovány samostatně apod. Jsou v popisné tabulce č. 2 již 

vážená data (tomu by však odporovalo tvrzení na str. 35, že se výzkumu zúčastnilo 7638 respondentů)? 

Co je myšleno větou „nejvíce údajů bylo dostupných za Ukrajinu?“ (str. 35) – jakých údajů, 

proměnných?     

Kapitola 4 představuje populační vývoj vybraných zemí. Tato kapitola, resp. její část dle mého názoru 

svým zaměřením a zpracováním do tématu předkládané práce vůbec nepatří. Je popisován populační 



vývoj mezi roky 1995-2015, ač v řadě analyzovaných zemí docházelo ke změně časování plodnosti 

daleko dříve, navíc není reflektován vztah mezi odkladem plodnosti a uváděnými procesy (migrací, 

úmrtností, kojeneckou úmrtností atd.), který by odůvodnil jejich zařazení. Rovněž není vhodné 

popisovat proces sňatečnosti a rozvodovosti v hrubých mírách, neboť při lišící se struktuře populace a 

odlišné úrovni sňatečnosti (v případě hrubé míry rozvodovosti) nám tyto ukazatele žádné relevantní 

srovnání neposkytují. Část věnovaná vývoji plodnosti ve vybraných zemích je pak z neznámého důvodu 

také datována až od r. 1995, ač změna časování plodnosti (tedy ústřední téma diplomové práce) 

v některých analyzovaných zemích proběhl dříve a ač navazující kapitola (dekompozice změn 

průměrného věku) zahrnuje většinou daleko širší časové období. 

Kapitola 5 tvoří stěžejní část předkládané diplomové práce, neboť obsahuje samotnou analýzu změny 

časování plodnosti – dekompozici změn průměrného věku matky na efekt časování a efekt struktury a 

výpočet ukazatelů úhrnné plodnosti očištěných od vlivu změn v časování reprodukce. Tyto analýzy jsou 

prezentovány zvlášť za každou zemi, nedostatek však spatřuji v tom, že nikde není uvedeno zdůvodnění 

odlišného časového intervalu – některé země jsou analyzovány již od r. 1950, především v případě 

Švýcarska je však zarážející analýza až od r. 1998, kdy je zcela evidentní, že část odkladu plodnosti již 

má země v tomto období za sebou. S ohledem na nedostupnost dat dle pořadí narozených za Švýcarsko 

před r. 1998 (alespoň v HFD) pak zůstává otázkou výběr a zařazení zrovna této země, když za ní není 

možné provést dekompozici odkladu plodnosti za období, kdy k němu docházelo. 

Kapitola 6 je zaměřena na vybrané postoje (6 výroků) týkající se slaďování pracovního a rodinného 

života. Z koncepčního hlediska logiky celé práce u této kapitoly postrádám především odůvodnění jejího 

zařazení, její bližší vztažení k hlavnímu tématu práce a předchozím analýzám. Jak relevantní by měly 

být případné zjištěné rozdíly mezi názory vybraných populací pro vysvětlení procesu odkladu plodnosti? 

Co nám mohou napovědět o faktorech ovlivňujících proces odkladu a jeho průběh v jednotlivých 

zemích? Jaké odlišnosti vlastně byly očekávány s ohledem na typy vybraných zemí (zde postrádám 

hlubší konfrontaci s četnou literaturou zaměřenou na odlišnosti mezi evropskými státy a na možné vlivy 

sociálních institucí na reprodukční chování a tedy i časování plodnosti, která není ani v teoretické části, 

ani zde v části analytické a interpretační)?    

Další poznámky se týkají samotné analýzy: 

- Z jakého důvodu jsou za 3 země ve vlně 2004 (Portugalsko, Švédsko a Ukrajina) v proměnné 

vzdělání uvedeny výsledky pouze za kategorii „základní“?  

- Proč není testována statistická významnost rozdílnosti průměrných skórů (kapitola 6.1)? 

Z předložených výsledků není zřejmé, zda a jaké skupiny respondentů se opravdu odlišují a jaké 

rozdíly jsou v rámci statistické (výběrové) chyby. Pak lze jen těžko interpretovat výsledky 

formou „Negativně se ke studovanému výroku staví zejména mladí a vysokoškolsky vzdělaní 

...“ (str. 64 v tabulce č. 4 za Švédsko), když až do věku 54 let není ve vypočítaných průměrných 

skóre téměř rozdíl a ve vyšších věkových kategoriích ve rozdíl malý, obdobně nevíme, jestli 

průměr 3,6 u SŠ a 3,8 u VŠ je při N=779 lidí opravdu signifikantně odlišný. Není patrná ani 

celková odlišnost zemí, neboť není vypočten celkový skór daného výroku za danou zemi.  

- Z jakého důvodu není v modelech multinomické logistické regrese zahrnuta Ukrajina? (kapitola 

6.2) 



Další drobnosti: 

- V teoretické části nepovažuji za vhodné citovat diplomovou práci namísto odborných textů 

autorů přicházejících s novými poznatky/teoriemi (např. kap. 2.1.). 

- V některých případech nepřesné značení – např. Obr. 10 – v nadpise uváděno časové období 

1959-2010, v grafu data až do r. 2012 

 

Při celkovém hodnocení práce je její hlavní slabinou nepropracovanost a neprovázanost jednotlivých 

částí. U některých z nich není jasné, proč byly zařazeny a jak přispívají ke studovanému tématu (typicky 

širší populační vývoj zemí v kap. 4 a hodnocení výroků v kapitole 6). Naopak vzhledem k tomu, že je 

tématem analýza plodnosti od 2. polovině 20. století ze zaměřením na časování tohoto procesu, velmi 

v práce chybí opravdu detailní analýza tohoto procesu, postihnutí jeho společných rysů a případných 

odlišností, a to jak co do výchozího stavu, kdy jednotlivé populace začaly plodnost odkládat, tak co do 

průběhu tohoto procesu a postihnutí možných intervenujících faktorů. Nejzajímavější část totiž tvoří 

kapitola 5, která se metodami dekompozice snaží o hlubší pohled na změnu časování plodnosti a její 

dopady na úroveň plodnosti ve sledovaných zemích. Bohužel však z hlediska rozsahu tvoří pouze pětinu 

práce. 

Přes výše uvedené výtky a slabiny však doporučuji práci k obhajobě, ve které by měla předkladatelka 

zodpovědět a objasnit některé z výše uvedených bodů. Předkládaná magisterská práce dle mého názoru 

prokazuje schopnost studentky pracovat s odbornou literaturou a aplikovat její poznatky na vlastní 

analýzu za využití základních i pokročilejších demografických a statistických metod.  
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