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 Cílem diplomové práce Dana Vyplela byl komplexní popis a analýza vybraných forem 

partnerství v ČR od roku 1961 do roku 2016. Svoji práci rozdělil do celkem devíti kapitol, 

v nichž analyzuje sňatečnost, rozvodovost a nesezdaná soužití. Tyto analýzy pak autor doplnil 

o zpracování výsledků výběrových šetření ISSP z let 1994 a 2012, která se týkala postojů lidí 

k manželství a rodičovství. Jak autor několikrát zdůrazňuje, navazuje zde na svoji bakalářskou 

práci týkající se sňatečnosti svobodných osob, což znamená, že se daným tématem zabývá již 

delší dobu. Bohužel se tato skutečnost na práci nijak výrazně neprojevuje. Seznam použité 

literatury nebyl oproti bakalářské práci příliš rozšířen. S výjimkou jedné disertace zde není 

uvedena žádná literatura publikovaná po roce 2010, která by se k danému tématu vztahovala 

(ani analýzy uveřejněné Českým statistickým úřadem). Vzhledem k tomu, že fenomén 

nesezdaných soužití doznal svého rozšíření především v posledním dvacetiletí, je absence 

aktuální literatury poněkud zvláštní. 

 Práce celkově působí značně povrchním dojmem, což se projevuje jak na formální, tak 

na obsahové stránce. Už samotnému formátování textu Dan Vyplel nevěnoval zrovna velkou 

pozornost, jinak by nedocházelo k výskytu poloprázdných stránek uprostřed kapitol (např. s. 

40, 47, 59). O příliš velké formulační pečlivosti nesvědčí ani spojení jako „historická důležitost 

sňatečnosti“ (s. 24, myšleno manželství) či „vstup do prvního manželství“ (s. 28). Další věty 

pak vůbec nedávají smysl: „Na Obrázcích 5 a 6 můžeme vidět grafy znázorňující vývoj 

tabulkového počtu svobodných žen a mužů pro osm generací během jejich sňatkového života.“ 

(s. 32); „Tato kapitola je teoreticky určitou syntézou předchozích kapitol.  … jde o 

problematiku, která na našem území větší proměny zaznamenává pouze v horizontu celého 

sledovaného období 1961–2016, i když její úhrn v čase dlouhodobě stoupá.“ (s. 51). Zvláštně 

působí i název kapitoly 3 nazvané Stručný politický vývoj v kontextu demografických změn, a 

to tím spíš, že zde žádný skutečný politický vývoj podán není. 

 Za mnohem závažnější však považuji formální nedostatky, které se týkají způsobu 

citování použitých prací. Předně je třeba zdůraznit, že autor cituje velmi málo, bez patřičných 

odkazů zůstávají i místa, u nichž je zřejmé, že uvedená data autor přebírá z jiných zdrojů (např. 

věta „V 90 % případů navíc od rodiny odchází otec a dítě je přiděleno do péče matky.“ na s. 44 

či rozsáhlé pasáže v kapitole 3). I v případech, kdy autor použité zdroje zmiňuje, činí tak často 

nepřijatelným způsobem, bez uvedení konkrétního odkazu (s. 9), případně jen s odkazem na 

osobu či instituci, která mu data poskytla (s. 8). Adekvátní formu citace postrádám i u použitých 

vzorců uvedených v kapitole 2. Za další formální nedostatky pak považuji i způsob zpracování 

úvodní a závěrečné kapitoly. Místo toho, aby Dan Vyplel na těchto místech představil cíle své 

práce, které následně zhodnotil, zde předkládá text, který by se spíše hodil k anotaci jeho 

diplomové práce. 

 I když ve vlastním zpracování daného tématu se Dan Vyplel nedopouští zásadních chyb, 

přesto se i zde projevila autorova celkově malá pečlivost. Tabulky či obrázky nemají vždy 

jednoznačně vypovídající názvy (např. obr. 3–4 na s. 28–29 a obr. 19 na s. 61), podivné je 

zpracování tabulky 3 na s. 60. Nesmyslné je autorovo tvrzení, že v roce 1964 byla v tehdejším 

Československu přijata nová ústava (s. 38). Z analýzy sňatkového věku při prvním sňatku (s. 

29–30) pak není zřejmé, že si autor uvědomuje, že modus neukazuje na většinové chování, ale 

že je pouze nejčastěji zastoupenou hodnotou. Dan Vyplel se nevyvaroval ani určité neobratnosti 

při hodnocení výsledků, k nimž při své analýze došel. Např. na s. 32 komentuje průběh křivky, 

která v grafu znázorňuje tabulkový počet svobodných mužů či žen místo toho, aby se věnoval 



samotnému jevu, navíc při použití zvláštních formulací („…stále se tato křivka pohybuje 

poměrně nedaleko“).  

 Přes všechny výše uvedené nedostatky, které jsou o to závažnější, že se vyskytují 

v diplomové, nikoli bakalářské práci, se domnívám, že výsledky, které zde Dan Vyplel 

shromáždil a okomentoval, jsou zajímavé a hodnotné a mohou přispět k rozšíření našeho 

poznání, případně mohou být využity jinými autory při jejich dalších analýzách. Z tohoto 

důvodu ještě doporučuji zde předloženou diplomovou práci k obhajobě. 
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