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ÚVODEM

 Informace jsou dnes všude okolo nás, klíčové je vědět, jak informace získat, zpracovat a jak jim rozumět a 

prezentovat je

 Mnohé ze sociálních oborů byly tradičně založeny více na kvalitativních přístupech k analýze, kvantitativní přístupy 

byly spíše omezeny na základní deskriptivní statistiky apod.

 Nyní lze pozorovat jednoznačný trend v posunu ke kvantitativním přístupům – to s sebou nese další výzvy…

INSPIRACE
KREATIVITA

LIDÉ



DEMOGRAFIE

 Demografie je oborem, který v současné době nabývá na významu

 Stárnoucí populace – klíčová role při penzijní reformě nebo plánování kapacit sociálních služeb

 Efektivní zacílení nástrojů populační politiky – vyžaduje znalost faktorů stojících za pozorovaným vývojem 

plodnosti a porodnosti; znalost úmrtnostních trendů – kalkulace životních pojišťoven, vhodné nastavení 

lékařských preventivních programů

 Rozvojová demografie: na význam demografických trendů v rozvojových státech mj. upozorňují i současné 

migrační vlny ve světě

 Rostoucí dostupnost a komplexita populačních dat, možnosti jejich zpracování

 Rozvoj moderních technologií a statistických i demografických metod analýzy klade i větší nároky na 

demografy samotné

 Ačkoli tento obor bývá často vnímán jako spíše humanitní nebo sociálně zaměřený, demografové se musí co 

nejlépe orientovat i v oblasti analýzy dat a ve statistických metodách



ROZVOJOVÁ DEMOGRAFIE

 Relativně nový pojem – zaměření na analýzu reprodukčního chování v rozvojových populacích

 Jeden ze současných trendů ve světě demografie

 Za součást lze považovat tzv. historickou demografii – analýza reprodukce v historických populacích (zaměření 
především na cca 18.–19. století (nástup tzv. demografické revoluce)

 Klíčový bod – demografické poměry 18.–19. století ve vyspělých státech jsou v mnohém porovnatelné se situací 
v rozvojových regionech dnes – možnost definování klíčových faktorů umožňujících žádoucí ovlivnění populačního 
vývoje

 Historická demografie byla tradičně „konzervativní“ oblastí demografie – specifický typ dat, specifické postupy 
analýzy založeny obvykle na základní popisné statistice

 Současný trend – nový pohled na data (KREATIVITA), implementace nových metod (INSPIRACE), zapojení 
výzkumníků s méně tradičním zaměřením (LIDÉ)



SPECIFICKÝ TYP DAT

 Více různých typů dat, jeden převládá

 V rámci rozvojové demografie jde především o doby trvání

 Historická demografie: analýzy záznamů ve farních matrikách

 Rozvojové populace: výběrová šetření – retrospektivní údaje o reprodukci

 Data je možné přetransformovat do „rodinných historií“ obsahující nejčastěji datum klíčových událostí (sňatek, 

narození dětí, úmrtí,…)

 Úprava na doby trvání mezi zvolenými událostmi



SPECIFICKÝ TYP DAT



SPECIFICKÝ TYP DAT
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SPECIFICKÝ TYP DAT –VOLBA ANALYTICKÝCH METOD

 Analýza přežívání

 Coxova regrese

 Logistická regrese

 Implementace modelů křehkosti

 „Vícestavový“ přístup (Markovovy řetězce)



TRADIČNÍ PŘÍSTUP

 Tradičně omezení již na úrovni dat – např. jen rodiny s ukončenou reprodukcí

 Základní deskriptivní statistiky – průměry, kontingenční tabulky, apod.

 Jednorozměrná analýza – často např. délka meziporodních intervalů (doba trvání mezi porody dětí jednotlivých 

pořadí v rodině) podle věku ženy nebo samostatně podle pořadí narozeného dítěte, apod. – tj. „jednorozměrný 

pohled“



TRADIČNÍ PŘÍSTUP VS. NOVÉ TRENDY

 Tradičně omezení již na úrovni dat – např. jen rodiny s ukončenou reprodukcí vs. snaha o minimální omezení na 

straně dat – tj. práce s neúplnou informací (cenzorování), vyřazení jen chybných záznamů

 Základní deskriptivní statistiky – průměry, kontingenční tabulky, apod. vs. alespoň aplikace analýza přežívání, popis 

dlouhodobějších trendů, detailnější třídění 

 Jednorozměrná analýza – často např. délka meziporodních intervalů (doba trvání mezi porody dětí jednotlivých 

pořadí v rodině) podle věku ženy nebo samostatně podle pořadí narozeného dítěte, apod. – tj. „jednorozměrný 

pohled“ vs. vícerozměrné analýzy umožňující očištění od vlivu ostatních proměnných



PŘÍKLAD Z VÝZKUMNÉHO PROJEKTU

 Analyzovaná lokalita: Jablonec n. Nisou během 18. století

 Data: cca 2 tis. rodin (1. sňatky) → více než10 tis. dětí v datovém souboru s údaji o jejich rodinách (rodiče, sourozenci)

 Studované procesy:

 Meziporodní intervaly – považovány za indikátor typu rodinného chování (růst počtu dětí v rodině, reprodukční 
zdraví, vzájemný vztah plodnosti a kojenecké/dětské úmrtnosti)

 Úmrtnost dětí – indikátor zdravotního stavu, životních podmínek, péče o děti 

 Proč jde o specifický výzkum:

 I v rámci světového výzkumu jde o relativně specifické zaměření

 Poměrně velký datový soubor

 V rámci ČR prvně odklon od výhradně tradičních analytických metod, zapojení vícerozměrných přístupů



CO STOJÍ ZA DÉLKOU MEZIPORODNÍCH INTERVALŮ

 Prodloužení

 S věkem matky při narození dítěte

 Zkrácení

 S rostoucím věkem ženy při sňatku

 S rostoucím počtem dětí v rodině

 S rostoucím „reversním“ pořadím (pořadí počítané od posledního dítěte v rodině)

 V případě úmrtí předchozího dítěte v prvních měsících života (především ve 2.–6. 

měsíci života)



CO STOJÍ ZA ÚMRTNOSTÍ DĚTÍ DO 10 LET VĚKU

 Zvýšení (vyšší úmrtnost)

 Vyšší věk matky při narození dítěte (cca nad 25 let)

 Více dětí v rodině

 Růst v případě posledního dítěte v rodině

 Snížení (nižší úmrtnost)

 V případě, že předchozí dítě přežilo alespoň 1. rok života

 V případě delších meziporodních intervalů



CO Z TOHO PLYNE…

Vysoká 
úmrtnost 

dětí

Kratší 
interval k 
narození 
dalšího 
dítěte

Celkově 
větší počet 

dětí 
narozených 

v rodině

Větší zátěž 
(zdravotní, 
sociální, 

časová, aj.)

 „Past vysoké kojenecké úmrtnosti“ 
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ZÁVĚREM - DATOVÁ ANALYTIKA V SOCIÁLNÍCH OBORECH

 Inspirace

 Možnost využití přístupů běžných v jiných oborech

 Možnost pro jiné obory inspirovat se přístupy v sociálních oborech (obdobný typ dat)

 Kreativita

 Alternativní pohled na data, typy dat a práci s nimi

 Mnohdy stačí jiné uspořádání datového souboru

 Lidé

 Mezioborové zaměření

 Znalost datové analytiky i při sociálním a humanitním zaměření



DĚKUJI…
POJĎME SE VZÁJEMNĚ INSPIROVAT
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