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Bakalářská práce Renáty Remiášové má téma, které patří k základním v demografickém 

výzkumu. Zabývá se regionální diferenciací skladby obyvatelstva dle rodinného stavu v České 

republice v období 1970–2011. Skladba obyvatelstva dle rodinného stavu patří k základním 

strukturám pro pochopení populačního vývoje na daném území, není tak pochyb, že jde 

o relevantní téma. O aktuálnosti tématu také není pochyb, protože v posledních desetiletích se 

i díky socioekonomickému vývoji v ČR proměnilo demografické chování obyvatelstva ČR.  

Téma práce je se zahrnutím úvodu a závěru zpracováno na 47 stranách v šesti kapitolách, 

nechybí abstrakty, seznam tabulek a grafů a seznam použité literatury. Na úvod, kde je 

představeno téma a cíl práce, navazuje kapitola o literatuře, které se regionální diferenciací 

obyvatelstva zabývají. Uvedený přehled publikací, ač není velkého rozsahu, je odpovídající.  

Třetí kapitola se věnuje datům, územním změnám okresů ČR, změnám v právních předpisech 

v ČR vztahující se k uzavření a rozpadu manželství a použitým ukazatelům. K hlavním a 

odpovídajícím zdrojům dat s ohledem na cíl práce patří sčítání lidu, domů a bytů 1970, 1991 a 

2011, Pohyb obyvatelstva a demografické ročenky okresů a krajů pro příslušné roky. Za velmi 

přínosné považuji kapitolu o územních změnách. Ač autorka správě poukazuje na to, že změny 

v hranicích okresů ne nutně ovlivnily počty obyvatel dotčených okresů, neomezuje se jen 

na konstatování, že ke změnám během studovaného období došlo, ale detailně popisuje všechny 

změny v územním vymezení okresů. Podkapitola o změnách v právních předpisech ČR není 

rozsahem velká, nicméně zahrnuje všechny zásadní změny, které mohly mít na strukturu 

obyvatelstva dle rodinného stavu vliv. Poslední podkapitolou jsou použité ukazatele. 

Definovány jsou ukazatele polohy a variability deskriptivní statistiky (průměr, medián, 

minimum, maximum,variační rozpětí), index maskulinity pro celou populaci a dle věku, index 

stáří a hrubá míra sňatečnosti. Jde o základní ukazatele, avšak zcela dostatečné pro naplnění 

stanoveného cíle. 

Kapitoly 4 a 5 jsou analytické. V kapitole 4 jsou popsány a interpretovány výsledky k analýze 

vývoje struktury obyvatelstva dle věku a rodinného stavu v ČR pro roky 1970, 1991 a 2011. 

Samotné podkapitoly jsou věnované obyvatelstvu dle rodinného stavu pro věkové skupiny 20–

29, 40–49 a 60 a více let a vývoji počtu sňatků. Pátá kapitola je velmi obsáhlá, tvoří více než 

polovinu textu bakalářské práce a zahrnuje informace o počtu a pohlavně-věkové skladbě 

obyvatelstva okresů ve studovaných letech, skladbě obyvatelstva dle rodinného stavu, počtu 

sňatků a průměrnému věku v okresech ČR v daných letech. Ačkoliv není snadné text obou 

kapitol číst, protože obsahuje velmi mnoho údajů, je dobře strukturovaný a v interpretaci nejsou 

vážnější nedostatky. Patrné jsou také prvky syntézy, kdy autorka pracuje i s poznatky z jiných 

kapitol. Polední kapitola je závěr, kde jsou shrnuty výsledky. 



Bakalářská práce má jasně vymezený cíl, data a metody, v citacích a formální úpravě jsou 

drobné nedostatky jen ojediněle, práce i samotný text má odpovídající strukturu, v interpretaci 

nejsou významnější nedostatky. Kladně také hodnotím to, že autorka všechny data, která 

převedla do elektronické podoby, poskytla na CD a jsou přílohou práce. Jako vedoucí práce 

musím také uvést, že autorka pracovala se zaujetím, velmi systematicky a práci s daty věnovala 

mnoho času. 

 

Bakalářskou práci Renaty Remiášové doporučuji k obhajobě. 
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