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Bakalářská práce - Posudek vedoucí  

Záměrem bakalářské práce Kristýny Říhové bylo postihnout změny, k nimž došlo v územním 

rozložení dětí narozených v manželství a mimo manželství, v tom i dle pořadí, na území České 

republiky po roce 1993. Vzhledem k nedávnému rychlému vzestupu podílu dětí rozených mimo 

manželství jde o téma aktuální. 

Předložená práce má standardní strukturu a obsahuje všechny požadované náležitosti – abstrakty, 

seznamy tabulek a obrázků, přehled použité literatury a další náležitosti. Je logicky strukturovaná. 

Celkový rozsah práce je 65 stran. Kristýna Říhová pracovala zcela samostatně, vycházela přitom ze 

souborů anonymizovaných dat o narozených. Sama také sestavovala příslušné kartogramy. Přitom 

prokázala cit pro rozdělení dat do jednotlivých kategorií tak, aby pokud možno vhodně vyjádřila jak 

úroveň jednotlivých jevů, tak jejich vzájemnou strukturu. Bakalářskou práci předložila v pěkné 

grafické úpravě.  

V úvodu autorka představuje svůj záměr, v další části cituje některé studie, které se problematikou 

mimomanželské plodnosti zabývají. Uvádí vesměs práce novější, a to jak z produkce demografické tak 

sociologické, dlužno podotknout, že je spíše jen cituje, podrobněji názory autorů či další obsah 

nerozvádí. Této problematice se věnuje v 5. kapitole, která rovněž značně stručně shrnuje současné 

postoje sociologů ke zkoumané problematice a výsledky nedávných sociologických průzkumů, jež se 

snaží postihnout důvody změn v rodinném chování populace, především okolnost, že se stále více dětí 

rodí do volných svazků, aniž by jejich rodiče uvažovali o následné legitimizaci. Na základě těchto 

poznatků pak formuluje výzkumnou hypotézu a tři výzkumné otázky, na jejichž řešení se zaměřuje. 

Použité metody byly přitom odvislé od dostupných dat. Bakalářská práce je založena na porovnávání 

struktury narozených dětí dle legitimity ve čtyřech časových řezech – v letech 1993, 1999, 2008 a 

2012. Vychází z anonymizovaných dat, neboť detailní třídění dětí podle legitimity a pořadí na úrovni 

okresů státní statistika nepublikuje. Z toho důvodu se analýza v regionální části zaměřila především na 

strukturální změny (v čase i v prostoru). 

Vlastní analýza studovaného jevu je rozdělena do dvou částí – jednak se zaměřuje na přehled 

proměny struktury narozených dětí podle rodinného stavu matky, pořadí narozeného dítěte a věku 

matky na celostátní úrovni. Tady pomocí názorných grafů dokládá změny v počtech žen dle 

příslušného rodinného stavu a věku a také změny v počtech narozených dětí (kapitola 6). Tato část je 

pouze jednoduchou popisnou analýzou, ale pro další rozbor důležitou – ukazuje, v jakých dimenzích 

se změny v legitimitě rozených dětí ve studovaném období pohybovaly. Zde i dále považuji za vhodné 

v práci použité třídění žen dle rodinného stavu na svobodné, rozvedené a vdané, a dále kategorie 

nevdané (všechny ženy mimo vdaných). 

Vlastní přínos bakalářské práce je vtělen do druhé části analýzy (kapitola 7). Zde pomocí 

kartogramů sestavených pro čtyři časové řady a pro 4 kategorie matek dle rodinného stavu (svobodné, 

rozvedené, nevdané, vdané) velmi názorně ukazuje, jak se měnil podíl dětí rozených matkám 

příslušného rodinného stavu v jednotlivých okresech, z čehož následně usuzuje i na změny v územním 

rozložení, k nimž v rámci České republiky ve studovaném období došlo. I v této části je doprovodný 

text poměrně stručný, obsahuje však zásadní informace o změnách a vypichuje maxima a minima, 

případně změny v pořadí okresů na „čelných“ místech. Autorka se místy vyjadřuje neotřele, ale 

výstižně, i když text zůstává na úrovni komentáře jednotlivých kartogramů. Vzhledem k tomu, že 

hlavní pozornost upřela k problematice dětí rozených mimo manželství, nechala kartogramy 

zobrazující podíly dětí narozených vdaným matkám bez komentáře. 

Autorka se pokusila zjistit také vztah mezi pořadím narozeného dítěte a rodinným stavem matky, a 

to na základě analýzy celostátních dat. I zde se potvrdilo, že se mimo manželství rodí stále více dětí i 

vyšších pořadí, tj. že matky neuzavírají sňatek ani po narození prvního případně druhého dítěte. I 

v této části obratně využívá grafického vyjádření vývoje studovaného jevu. Její interpretace vývoje a 

změn struktur je správná. 
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V předložené práci její autorka prokázala, že se orientuje ve studované problematice a že je 

schopna ke zvolenému tématu přistupovat tvůrčím způsobem. Použila vhodné metody a vhodně je 

aplikovala na příslušné soubory dat. Při zpracování se téměř nedopouští chyb (pouze z obr. 4-6 je 

patrné, že nepřesně zpracovala data pro ženy ve věku do 25 let pro léta 2005-2008, což však výsledky 

další analýzy neovlivnilo). Při interpretaci výsledků se však chyb nedopouští. Text je srozumitelný, 

zůstaly v něm jen některé neobratnosti (např. v názvech obrázků 31-34) a neopravené překlepy (např. 

v seznamu literatury) či nepřesnosti (např. na str. 26 nesprávně definované děti narozené neprovdaným 

ženám, ve výpočtech ale zpracované správně). Také ne vždy přesně rozlišuje jednotlivé věkové 

skupiny (v grafech i v textu).  

Závěrem lze říci, že práce rozšířila naše znalosti o změnách a o vývoji rozložení dětí narozených 

podle legitimity v České republice v 90. letech 20. a v první dekádě 21. století. Podle mého názoru 

splňuje práce Kristýny Říhové „Regionální diferenciace plodnosti dle legitimity v České republice 

v letech 1993-2012” nároky kladené na bakalářské práce v oboru demografie a doporučuji ji 

k obhajobě. 

 

V Praze dne 24. srpna 2016 

 

     Doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 


