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Diplomová práce Doris Fajfrové je kromě úvodu a závěru členěna do čtyř základních 

kapitol, přičemž první tři by bylo možné označit jako teoretické, v poslední je pak prezentovaná 

případová studie. Autorka v úvodu deklaruje, že účelem práce je pojednat „o vztahu 

náboženství k reprodukčnímu chování“ (s. 10). Bohužel v textu jednoznačně nevymezuje, co 

pod pojmem reprodukční chování chápe. Z kapitol č. 2 a 3, které se věnují obecné rovině vztahu 

náboženství a reprodukčního chování a metodologickým problémům při výzkumu, by se zdálo, 

že se autorka bude zabývat účinky religiozity na plodnost nebo rodinné chování. Nicméně 

z kapitoly č. 4 následně vyplývá, že tyto otázky považuje za předmět zájmu tzv. klasické 

demografické perspektivy, proti níž klade do jakési opozice tzv. religiózní demografii, za jejíž 

ústřední téma D. Fajfrová považuje náboženské populace, jejich vnitřní strukturu a jejich vývoj 

v čase a prostoru (s. 34). Zřejmě v souladu s tímto zaměřením pak autorka zvolila i téma své 

případové studie, v níž se soustřeďuje na populaci věřících ve sčítáních a vliv úmrtnosti na její 

velikost a strukturu mezi roky 1991, 2001 a 2011. 

V rámci své případové studie Doris Fajfrová nejprve rozebírá absolutní a relativní 

podíly obyvatelstva podle náboženského vyznání zjištěné ve sčítáních lidu 1991-2011. 

Následně však další výzkum zužuje na populaci, která se narodila před rokem 1952 a alespoň 

v jednom z uvedených sčítání deklarovala nějaké náboženské vyznání. Toto zúžení autorka 

opírá o věkové pyramidy (obr. 2 na s. 42) a tabulku č. 6 na s. 43, když tvrdí, že tato generace 

„má tendenci častěji vyplňovat náboženské vyznání do sčítacího archu, než generace narozená 

po tomto roce“. Dle mého názoru však toto z uvedených dat až tolik nevyplývá, neboť podíl 

osob, které nevyplnily údaj o vyznání, se u obou věkových skupin tolik neliší a ve sčítáních 

z let 1991 a 2001 může být ovlivněn odlišným složením „mladší věkové skupiny“. (Pokud nejde 

o chybu, tak se analyzované generace neměnily – v mladší skupině jsou do ní zahrnuty vždy 

osoby narozené v letech 1952-1991, což znamená, že v roce 1991 jim bylo 0-39 let, v roce 2001 

10-49 a v roce 2011 20-59. Dá se očekávat, že u dětí bude podíl nevyplněných údajů vyšší než 

u dospělých.) Z dat vyplývá to, co se dalo dopředu očekávat – že mezi staršími osobami je vyšší 

podíl osob, které se deklarují jako věřící, než mezi mladšími ročníky. Nicméně i v tomto případě 

považuji způsob zpracování věkových pyramid za nešťastný, protože nevztahuje jednotlivé 

skupiny (bez vyznání, s vyznáním, nezjištěno) k celkovému počtu obyvatel, takže pak bychom 

mohli dojít k závěru, že podíl obyvatel ve věku 50+ s vyznáním je vyšší než podíl celé této 

věkové skupiny na celkové populaci. Stejně tak problematické je zpracování věkových pyramid 

na obr, 3 (s. 44). Ze srovnání těchto tří věkových pyramid by se na první pohled nabízel závěr, 

že se ve věkových skupinách lidí mladších 35 let postupně zmenšuje podíl osob hlásících se 

k jednotlivým církvím. To však není pravda – relativní podíl zůstává stejný či se i někdy 

zvyšuje, toto zkreslení jde na vrub různé škále, kterou autorka ve všech třech případech použila. 

Výhrady mám i k samotné kohortní analýze vlivu úmrtnosti na úbytky obyvatel 

v populaci věřících. Největší problém vidím v tom, že D. Fajfrová nepracovala s celými 

generacemi, ale vybrala z nich pouze ty osoby, které se deklarovaly jako věřící. Na ně 



aplikovala metodu pravděpodobnosti přežití, čímž projektovala počty zemřelých. Ty potom 

odečetla od celkového počtu věřících v předchozím sčítání lidu, a tak dostala jakýsi ideální 

počet věřících, který pak porovnávala se skutečností. Účelem bylo ukázat, že se zvětšuje 

skupina lidí, kteří se kdysi k víře přihlásili, ale v dalším sčítání tento přístup přehodnotili. Za 

největší problém tohoto přístupu považuji fakt, že autorka si vůbec nepoložila otázku, zda 

nedochází i k opačnému procesu – tj. že určitě existují lidé, kteří původně žádnou víru 

nedeklarovali, ale později tento postoj změnili. Rovněž mně trochu uniká smysl výpočtu 

zemřelých osob, když tento počet (sice pro celou populaci) je vlastně znám – stačí odečíst počet 

příslušníků určité generace od počtu, kterého tato generace dosahovala v minulém sčítání 

(domnívám se, že chyba, která vznikne tím, že se nevezmou v úvahu lidé vyskytující se 

v zahraničí, nebude větší než nepřesnost výpočtu). Pokud se nebudeme domnívat, že by se 

úmrtnostní poměry měly lišit podle náboženského vyznání, můžeme celkový podíl zemřelých 

aplikovat na počet věřících u obou pohlaví. Je rovněž škoda, že autorka nespočítala tzv. podíly 

osob nedeklarujících vyznání z jiných důvodů s vyloučením zemřelých osob. Pak by totiž bylo 

možné porovnat změny v těchto podílech jak mezi jednotlivými sčítáními, tak mezi muži a 

ženami, což v přístupu, jaký použila autorka nelze, protože úmrtnostní poměry (především, 

budeme-li porovnávat muže s ženami) jsou výrazně odlišné. 

Celkový dojem, který z práce převládá, je jakási polovičatost a nepečlivost. Je to patrné 

i z formátování práce (špatné zalomení tabulek, chyba u dat ze sčítání lidu v roce 2001 u tabulky 

č. 5, odlišný název přílohy č. 2 na s. 60 a 63 či dokonce špatná datace práce na úvodní straně 

aj.) a též z faktu, že práce dle mého názoru nesplňuje z hlediska rozsahu požadavky na 

diplomovou práci kladené. Vzhledem k tomu, že úvodní kapitola začíná na s. 10 a závěr končí 

nahoře na s. 51, obsahuje práce pouze 40 stran „čistého textu“ (ovšem včetně obrázků a 

tabulek), což by bylo na hraně i pro bakalářskou práci, kterou mimochodem D. Fajfrová 

předložila v mnohem větším rozsahu. Je to škoda, neboť ze seznamu literatury i stylistiky práce 

je patrné, že autorka se v dané problematice velmi dobře orientuje a k použité literatuře dokáže 

kriticky přistupovat a rovněž dobře formulovat i metodologické problémy a teoretické 

koncepty, což se u autorů kvalifikačních prací vídá zřídka. Rovněž rozsah a záběr použité 

literatury je širší, než bývá obvyklé. Domnívám se, že autorka má všechny předpoklady k tomu, 

aby sepsala a předložila mnohem kvalitnější práci, než v tomto případě učinila. Vzhledem ke 

všem zmíněným formálním i obsahovým nedostatků tuto práci nemohu k obhajobě doporučit. 

 

 

V Praze dne 24. 5. 2017 
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