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v České republice: trendy a kontexty 

 

V současné době jsou ve vyspělých zemích partnerské vztahy, na rozdíl od minulosti, pluralizovány. 

Manželství zde přestalo být výhradním rámcem pro založení rodiny. Tyto změny probíhaly s různou 

intenzitou a časováním. V České republice transformace rodinných forem začala počátkem 

devadesátých let dvacátého století.  

 

 Předkládaná diplomová práce v rozsahu 84 číslovaných stran je právě zaměřena na analýzu 

trendů vybraných forem partnerství na území České republiky v období 1961-2016. Vychází jak z 

agregovaných demografických dat publikovaných Českým statistickým úřadem, tak i ze sociologického 

šetření založeném na individuálních datech výběrového šetření International Social Survey. 

 

 Práce je rozdělena do devíti kapitol. V úvodní první kapitole jsou nastíněny cíle a struktura 

předkládané magisterské práce. Ve druhé kapitole jsou velmi podrobně a přehledně uvedeny datové 

zdroje, včetně informace o základních referenčních publikacích. Ve specifické podkapitole jsou popsány 

principy a metodika konstrukce tabulek sňatečnosti svobodných. V rámci tohoto textu je poněkud 

nevhodně umístěný vzorec hrubé míry sňatečnosti, bylo by logičtější s ním začít a potom 

pokračovat popisem přesnější metody analýzy pomocí demografických tabulek. V případě vzorce 

sňatečnosti rozvedených mělo být uvedeno, že se jedná o výpočet ve třetím hlavním souboru Lexisova 

diagramu. Na str.15 dole a 16 nahoře měl být označen celkový počet rozvodů jako R a počet rozvodů 

dle počtu nezletilých dětí s příslušným horním indexem. Ve vzorci na str. 16 je chyba ve jmenovateli, 

má být celkový počet redukovaných rozvodů (úr). Třetí kapitola obsahuje nástin kontextuálního vývoje, 

(zejména politického) a vytýčení hlavních demografických trendů. I když je zaměření této kapitoly 

poněkud netradiční v rámci diplomových prací předkládaných na katedře demografie a geodemografie, 

ze současných průzkumů vyplývá, že znalost minulého politického, ekonomického i sociálního vývoje, 

až na pamětníky, obecně slábne, proto se domnívám, že připomenutí politického pozadí je zde na místě. 

 

 Vlastní analýza sňatečnosti představená ve čtvrté kapitole začíná stručnou informací o 

legislativě týkající se podmínek uzavírání manželství. Trend počtu sňatků a hrubé míry sňatečnosti je 

vstupní informaci k následnému podrobnějšímu studiu sňatečnosti. Těžiště této čtvrté kapitoly 

především spočívá v analýze prvosňatečnosti vycházející z tabulek sňatečnosti svobodných sestavených 

v jednotlivých kalendářních letech v období 1961-2016. Toto delší časové období pak umožnilo hlubší 

a přesnější studium sňatečnosti svobodných na základě generačního přístupu, který byl v tomto rozsahu 

zpracován poprvé. Důležité jsou zejména generační změny sňatkového chování osob, které se nacházely 

ve sňatkuschopném věku od počátku devadesátých let 20. století. Přelomové chování v uzavírání 

prvního manželství započalo osobami narozenými po roce 1970. Autor proto správně ještě 

v podrobnějším generačním pohledu specifikuje na obr. 7 a 8 trvale měnící se vzorec prosňatečnosti 

těchto generací – nositelů nových matrimoniálních modelů. Možná mohl na tomto místě, v komentáři 

pro tabulky 1 a 2, zdůvodnit výběr věku, tj. například, že se jedná o zachycení poslední věkové kategorie 

zaznamenané pro nejmladší generaci. Další pátá kapitola je věnována problematice rozvodovosti, která 

je strukturována podobně jako předchozí kapitola, tj. informací o legislativních rámcích, o počtech 

rozvodů a trend hrubé míry rozvodovosti. Následuje popis trendu přesnějšího ukazatele, tj. úhrnné 

rozvodovosti, respektive délky trvání manželství. Jsou zde zmíněny i diferenční ukazatele, rozvody 

podle počtu nezletilých dětí což však je v kontextu měnících se počtů živě narozených, respektive 

bezdětnosti, obtížněji uchopitelné téma. Bylo by asi logičtější předsadit před diferenční analýzu rozvodů 

podle počtu dětí trend redukovaných rozvodů podle délky trvání manželství. V komentáři mohl autor 

vyzdvihnout protichůdný vývoj intenzity rozvodovosti po roce 2000 tj. nárůst při delší době trvání 

manželství, a naopak pokles při kratší době. Popsané příčiny rozvodů pouze informují o neurčitosti 

tohoto ukazatele. Doplňují pohled na sňatečnost pak dokumentují ukazatele sňatečnosti rozvedených, 

které mají klesající tendenci. Zajímavá je v tomto směru stejná úroveň sňatečnosti rozvedených mužů i 



žen. Nesezdaná soužití jsou atraktivním tématem i pro další vědní obory, zejména sociologii. Problémem 

je neúplnost dat, kdy jednotlivá výběrová šetření mohou dávat rozdílnou informaci o intenzitě tohoto 

jevu. Je proto rozumné, že se autor v tomto aspektu omezil pouze na data sčítání. Hlubší sociologické 

analýzy by totiž mohly přesáhnout „povolený“ rozsah diplomové práce. 

 

 Poslední analytická kapitola je věnována postojům k institutu manželství a rodičovství na 

základě vybraných otázek mezinárodního šetření International Social Survey. Při popisu zpracování a 

analýzy souborů metodami vícerozměrné statistiky jsou v textu některé nepřesnosti. Tabulky nejsou 

často vhodně nazvány (tabulka č.9-13) i když výsledky jsou zajímavé a správně interpretovány.  

 

Předložená magisterská práce Bc. Dana Vyplela řeší dnes aktuální téma, tj. trendy a proměny 

partnerských forem. Práce má širší záběr obsahový i metodický. Autor zvládl i náročnější analytické 

metody, nicméně se dopustil některých nepřesností (viz text a níže uvedené poznámky). Hodnotíme-li 

však práci jako celek lze říci, že byla relativně časově náročná a je škoda, že ji autor nedotáhl do lepší 

konečné podoby. Přes tuto výtku lze říci, že předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na 

magisterské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

4.9.2018                                                                                         Prof.  RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 

 

 

 

Str.11 tabulkový počet lidí, kteří by uzavřeli manželství před dosažením padesátého roku života, 

přesněji, kteří uzavřeli v životě alespoň jednou sňatek 

Str. 21 dichotomií dostupnosti potravin a jiných statků krátce po začátku normalizace není vysvětlen 

termín dichotomie v daném kontextu 

Str. 24 na grafu níže (graf 1) nevhodná citace; nevhodné formátování číslovky (99 518) - rozdělení do 

dvou řádků 

Str. 26 obr. 2 na druhé ose y je neúplný popis, má být tabulkový průměrný věk při prvním sňatku 

Str. 27 Na Obrázku 2, má být na obrázku totéž str. 29, 32, 35; není dodržen stejný počet desetinných 

míst 98 %, 

Str. 28-29 obr. 4 a 5 není specifikováno, že kvartily jsou počítány z tabulek sňatečnosti svobodných 

Str. 30 v nadpise mělo být generační prvosňatečnost 

Str. 34 v tabulkách 1 a 2 mělo být specifikováno, že se jedná o dokončený věk a na obr. 5, 6, 7, 8 

Str.30 a 39 má být nadpis Vývoj … na území České republiky nikoliv českém území, stejně str. 43 

Str.42 …kdy se rozvedlo 24 970 párů. Tento dlouhodobější pokles však je způsoben zejména úbytkem 

sňatečnosti ; má být manželských párů a úbytkem počtu sňatků 

Str.70 Jak tedy lze vidět z obou tabulek, pouze dva faktory mají větší hodnotu než 1; má být vlastní 

čísla jsou větší než 1 

Str.71 Tab. 9 a 10 název má být rotované faktorové zátěže/váhy 

Str. 74, 75 tab.12 a13 názvy tabulek jsou nevhodné, jedná se o průměrné hodnoty faktorových skórů. 


