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Cílem bakalářské práce Renaty Remiášové bylo zachytit hlavní trendy ve vývoji skladby 
obyvatelstva podle věku a rodinného stavu v České republice v letech 1970 až 2011 včetně 
regionálních rozdílů a přispět tak k poznání regionálních odlišností vývoje obyvatelstva v době, kdy se 
významně změnil charakter přirozené reprodukce obyvatelstva. Práce podobného charakteru pro 
studované období u nás zatím chybí. Běžně se analyzuje pouze skladba obyvatelstva celé České 
republiky. Již z tohoto aspektu bylo téma vybráno vhodně; a s přihlédnutím k vlivu věkově pohlavní 
struktury včetně struktury obyvatelstva dle rodinného stavu na sociální situaci jednotlivých regionů jde 
také o téma velmi aktuální. 

Předložená bakalářská práce má standardní strukturu a obsahuje požadované náležitosti – 
abstrakty, seznamy tabulek a obrázků, seznam použité literatury včetně pramenů. Je logicky 
strukturovaná o rozsahu 56 stran. Podklady (struktury obyvatelstva podle, pohlaví, věku a rodinného 
stavu na základě výsledků sčítání lidu 1970, 1991 a 2011) byly přiloženy na CD; jde o data za celkem 
75 okresů a za Hlavní město Prahu. 

Členění práce je logické a odpovídá zvolenému tématu. Po úvodu a přehledu dosavadního 
zpracování, jehož stručnost vyplývá z obecně malého zájmu domácích demografů o tuto problematiku, 
následuje metodická část práce. Zde zaslouží uznání pozornost, kterou autorka věnuje rozsahu změn 
ve vymezení jednotlivých okresů. Za čtyřicet let, které od sebe dělí sčítání 1970 a 2011, se větší či 
menší územní změny dotkly takřka dvou třetin okresů. Protože se však změny (s výjimkou okolí 
stotisícových měst) týkaly spíše venkovského nepříliš zalidněného území, autorka správně 
předpokládá, že i přesto jsou získaná data srovnatelná. Z metodického hlediska považuji za vhodné, že 
okres Jeseník připojila při zpracování roku 2011 k okresu Šumperk. Pečlivě sestavený je přehled 
statistických ukazatelů použitých v práci. Autorka upozorňuje i na to, že data publikovaná ze sčítání 
lidu na okresní úrovni nebyla za osoby starší 60 let tříděna vždy shodně, takže musela zvolit takové 
stupnice, aby data byla srovnatelná. Nepovažuji ale za vhodné připojení osob s neudaným věkem 
k nejvyšší věkové kategorii; počty osob, u nichž nebyl věk při sčítání zjištěn, výrazně stouply až 
v roce 2011 a autorka s vyššími věkovými kategoriemi nepracuje, přesto pro příště by se měla této 
úpravy vyvarovat, neboť výsledky to může zkreslit (např. u okresu Sokolov, který autorka použila pro 
graf 5 na str. 31, připadalo v roce 2011 ve věkové skupině 80 a více na osoby s neudaným věkem 
15 %). 

Vlastní zpracování tématu je obsahem následujících dvou kapitol, z nichž první obsahuje data za 
celou Českou republiku a druhá komparaci na úrovni okresů. Rozbor je logicky členěn, začíná 
analýzou změn v početnosti populace a věkově pohlavní struktury vždy k roku sčítání. Pak následují 
další vybrané charakteristiky, jimiž se v demografii analyzuje věková skladba populace: index 
maskulinity, index stáří, pro roky 1991 a 2011 jsou připojena data o průměrném věku při sňatku a při 
prvním sňatku. Pro zachycení změn skladby obyvatelstva dle věku a rodinného stavu zvolila vhodně 
tři věkové skupiny: 20–29 let, 40–49 let a osoby starší 60 let. 

Pro popis změn struktur obyvatelstva celého státu a jednotlivých okresů zvolila stejné ukazatele a 
slovní popis má logické členění. Vzhledem k tomu, že analyzovala 76 územních jednotek, zvolila pro 
detailnější popis případně grafické zobrazení vždy jen vybrané okresy. Přitom data získaná 
statistickým rozborem interpretuje tak, jak jí to datová základna umožňuje. V interpretaci se 
nedopouští chyb. Z textu vyplývá i důvod zařazení ukazatele průměrného sňatkového věku, neboť 
v mladších věkových skupinách se ve strukturách v roce 2011 oproti datům z let 1970 a 1991 
zásadním způsobem projevila právě změna sňatkového chování. 

Text je doplněn nejen potřebnými tabulkami, ale také grafy a kartogramy. Kartogramy jsou 
celkem čtyři a zachycují vhodně zvolené ukazatele: index staří v letech 1970 a 2011 a podíly osob 
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žijících v manželství ve věku 20–29 v letech 1991 a 2011. Také většina grafů je vhodně zvolena a 
naznačuje, o jak zajímavou problematiku v práci jde. 

Autorka se v popisu ani v analýze nedopouští chyb a předkládá zajímavé výstupy. Přesto mám 
k formální stránce práce připomínky. Bakalářská práce je zpravidla první delší odborný text, který 
student sestavuje, z toho důvodu je omluvitelné, že se v práci vyskytují stylistické neobratnosti, resp. 
slovní spojení, která se do odborného tetu moc nehodí, a také neopravené překlepy. Za nevhodné pro 
bakalářskou práci předkládanou v oboru demografie považuji však to, jakým způsobem je na grafech 1 
a 5 prezentována věkově pohlavní struktura České republiky a vybraných okresů, neboť není dodržen 
princip proporcionality věkových skupin: patnáctileté, desetileté a pětileté věkové skupiny mají 
v grafech stejnou šířku, což ale zásadně ovlivňuje výsledný dojem. A grafy ztrácí svou vypovídací 
hodnotu. 

Autorka ve zdůvodnění změn ve skladbě obyvatelstva dle rodinného stavu ve věkové skupině 60-
69 let klade hlavní váhu na změny v úrovni úmrtnosti. Domnívám se, že poněkud podceňuje, zejména 
pro rok 2011, předchozí vysokou úroveň rozvodovosti, která zásadním způsobem ovlivnila podíl osob 
žijících v manželství v této věkové skupině. Až na tuto výjimku se ale při interpretaci získaných dat 
nedopouští chyb a správně identifikuje důvody změn, které v úrovni ukazatelů mezi jednotlivými 
sčítáními nastaly. Bakalářská práce byla zaměřena především na úroveň okresů a v této části je také 
nejcennější. Nad rámec práce by zřejmě bylo zamyslet se i nad dalšími okolnostmi, které se na úrovni 
okresů mohly projevit, například rozdíly v socioprofesní struktuře obyvatelstva (i když k ní z důvodu i 
tak značného objemu zpracovávaných dat nebylo přihlíženo, mělo to být zmíněno; zatímco na 
celostátní úrovni tato okolnost nehraje roli, na regionální úrovni může jít o zásadní vliv). 

Předložená bakalářská práce je výsledkem značného pracovního úsilí a je škoda, že autorka dala 
do přílohy své práce pouze výchozí věkové struktury. Ale zdůrazňuji, že tento přehled je velmi cenný 
a sám o sobě je důležitým výstupem práce. Čtenář by ale uvítal také podobnou souhrnnou tabelaci 
jednotlivých v práci použitých ukazatelů. 

Přes výše uvedené připomínky považuji práci Renaty Remiášové za velmi zdařilou. Autorka se 
musela vypořádat s rozsáhlými datovými soubory, výběr ukazatelů a charakteristik k podrobnějšímu 
zpracování si zvolila vhodně a získaná data řádně popsala a výsledky interpretovala. Při interpretaci se 
nedopouští chyb. Autorka prokázala, že se ve zvolené problematice správně orientuje. Kromě toho její 
práce rozšířila naše znalosti o populačním vývoji České republiky o zajímavou dimenzi regionální 
diferenciace věkových struktur a struktur dle rodinného stavu. 

Podle mého názoru splňuje práce Renaty Remiášové „Analýza regionální diferenciace skladby 
obyvatelstva dle rodinného stavu v České republice v období 1970-2011“ nároky kladené na 
bakalářské práce v oboru demografie a doporučuji ji k obhajobě. 
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