Posrrdek ško|ite|e na diplomovou práci Bc. Luďka Síďa
,'F*ktory ovlivňujicí regioná|ní c|iferenciaci plodnosti v Česku v obdobÍ 2000-2003*

Diplomovou práci Bc. Ludka Šídla,,Faktory ovlivňujícíregionální diferenciaci plodnosti v Česku v období
20a01003,. tvoří 128 číslovanýchstran textu a 28 nečíslovaných stran grafic\ích a tabulkoých příloh. Textová

část práce má standardní strukhrru a je rozdě\ena do pěti zák|adnich kapitol, které jsou doplněny úvodem,
závětem, seznamem literatury a dalších informačních zdrojů a přílohami.

Autor v této práci tématiclry navazuje na svoji bakaliářskou práci obhájenou V roce 2004^lúerábyla věnoviána
regionální diferenciaci ývoje a uror.rrě plodnosti u nás. Aktuálnost zvoleného tématu je dánajak nízkou

porodností v důsledku velmi nízkécelkové plodnosti, tak stále častějšímisnahami celkovou úroveň plodnosti
ovlir,nit vnějšími zásahy, především opatřeními z oblasti sociální a rodinné politrky. Bez znalosti faktoru' lceré
ývoj plodnosti u nás podmiňují a tím i ovlivňují jsou jakékoli snahy o její ovlivnění jen sázkou na náhodná
čísla.Navíc reglony poslq,tují pro takoqý
poněkud

ýzkum vhodný

rámec, neboť regionáIní populace rykazuji oblykle

lyššíhomogenitunežpopulace celostátrrí, i když početně jsou poněkud menší.

V první části práce ďplomant rozebíráteoretické předpoklady studia faktoru ovlivňujících diferenciaci plodnosti
v územnímprumětu a zároveřl na zák|adě studia literaírry rekapituluje potenciální faktory této diferenciace.

V

části druhé věnuje pozomost podstatnému ,,pozadi,, změn,ktpré chce studovat a které tvoří na straně jedné
al'fuální diferenciace našeho sociálně ekonomického prostoru a na straně druhé v posledních patrrácti 1etech

probíhajícítransformace rodinného a reprodukčního choviílrí, to vše opět s pomocí bohaté literatury a dalších
zdrojů inťormací. Také třetí část je ,,přípravnif, - ďplomant se v ni zabýváývojem plodnosti v Českérepublice
po roce 1990 a následně také ývojem její regionální diferenciace. Teprve poté, ve čtvrtéčásti, kontinuálně
přecháv,i k vlastnímu předmětu zájmu,k faktorum ovlivňujícím regionální rozďi|y v úrovni a struktďe plodnosti
u nás. Nejprve s pomocí metod linerární regÍese a korelace studuje statistické závislosti, či spíšepravidelnosti

a následně vyůivá i sofistikovanějších metod multivariantní statistiky, jmenovitě faktorové ana|ýzy.
závěru
práce je statistická analýza dat zběžnéevidence pohybu obyvatelstva doplněna anilýzou informací
získaných

Y

z vlastního dotazníkového šetření autora'

Bc. Luděk Šiďo pii zpracováni zvoleného tématu opětornrě prokázalhluboLa zájem, samostafirost a další
duležité dispozice k odborné činnosti. Dokáza| také zuročit zkušenost získanou participací na někteých
ýzkumných aktivitách v uplprulých dvou letech. Výsledkem jeho zer,nrbného sfudia problematiky je čtiýa
přehledně uspořádany text, kteý se navíc r,yznačuje sevřenou logikou a srozumitelností' Je jen velmi
málo
nedostatků, Lteré by se autorovi v souvislosti s jeho diplomovou prací daly vytknout. Vesměs se totiž jedná
o technické drobnosti. Patří k nim například některé překlepy nebo opomenutí (např. u tabulek 3.24 a3.25 má

býtv

názvu slovo,,krajů.. místo,,okresů..)'osobně se také domnívám, že některé pasáŽe mohly být méně
lyše uvedené ,,připravné,, části), antžby to poznamenalo kvalitu práce. Je
to však do mačnémíry subjektivnlnázor'
detai|ni, resp. stručnější(například

Na ziákladě uvedeného hodnocení jednoznačně doporučuji komisi přijmout diplomovou práci Bc. Ludka Šíďa
,,Fak1ory ovlivňující regionální diferenciaci plodnosti v Česku v období 2000-2003,. k obhaiobě'
Praha.29 května 2006
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