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Analýza struktury evropských populací dle rodinných stavů 

a jejich vliv na zdraví 

Abstrakt 

Bakalářská práce studuje rozložení obyvatel dle rodinného stavu v 21 zemích Evropské unie (EU) 

a 3 zemích Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) dle dat ze sčítání 2011 publikovaných 

Evropským statistickým úřadem pomocí deskriptivní a shlukové analýzy aplikované na data za 

věkové kategorie 30–39 let a 50–54 let, za muže a ženy zvlášť a obě pohlaví dohromady. Dále se 

zaměřuje na souvislost rodinných stavů a zdraví na základě dat šesté vlny European Social Survey 

z roku 2012. Vícerozměrná regresní analýza byla zpracována pro stejných 21 států EU a 3 zemí 

EFTA za muže a ženy ve věku 30–39 a 50–54 let.  
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Analysis of European populations structure by marital status, 

impact on health 

Abstract 

The bachelor thesis studies population structure by marital status in 21 countries of European 

Union (EU) and 3 countries of European Free Trade Association (EFTA) based on data from 

population census 2011 published by European Statistical Office using the descriptive and cluster 

analysis applied on age groups 30–39 and 50–54, for men and women separately and both sexes 

together. The next part is focused on examines relationship between marital status and health 

based on data from the sixth round European Social Survey 2012. Multivariet regression analysis 

was processed for the same 21 countries EU and 3 countries EFTA for men and women in age 

group 30–39 and 50–54. 
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Kapitola 1 

Úvod 

Za poslední dvě století dochází k výraznému snižování úmrtnosti a prodlužování střední délky 

života. Procesy neprobíhají rovnoměrně napříč celým světem, proto nastala odborná diskuse nad 

zdravotními, demografickými, ekonomickými a sociologickými faktory, které je mohou 

ovlivňovat (Omran 2005). Nespočet sociologických, psychologických a lékařských odborných 

prací se shoduje na tom, že důležitým faktorem, který ovlivňuje zdravotní stav člověka, jak po 

fyzické, tak i psychické stránce, a jeho životní spokojenost, je rodinný stav (Hamplová 2006). 

Wilson a Oswald (2005) vysvětlují vztah rodinného stavu a zdraví dle teorií selekce a kauzality, 

které jsou blíže popsány v kapitole 3.2. Rodinný stav a zdraví. Tato bakalářská práce pojímá 

rodinný stav jako proměnnou zahrnující určitý životní styl nebo způsob a analyzuje její vztah 

právě s proměnnou zdraví. 

Cílem práce je vytvořit typologii zemí na základě struktury obyvatel dle rodinného stavu 

a analyzovat jeho vliv na zdraví v evropských populacích na datech ze sčítání roku 2011 

publikovaných Evropským statistickým úřadem (EUROSTAT) a datech šesté vlny European 

Social Survey (ESS) z roku 2012. Úvodní část práce je věnována rodině, druhům soužití 

a rodinným stavům v 21 zemích Evropské unie (EU) a 3 zemí Evropského sdružení volného 

obchodu (EFTA). Dále je popsána legislativa možných druhů soužití ve vybraných zemích 

a souvislost rodinného stavu a zdraví. Stěžejní částí bakalářské práce je její analytická část. Jsou 

popsány datové zdroje, metodologie jejich sběru a důvod výběru evropských zemí do analýz. 

Nejprve je provedena typologie struktur evropských populací dle rodinného stavu metodou 

shlukové analýzy. Cílem je seskupit země s podobnou strukturou, nastínit možné důvody 

příslušnosti jednotlivých členů skupiny a tyto vytvořené celky pak vzájemně porovnat. V druhé 

polovině analytické části je zjišťována souvislost mezi rodinným stavem a zdravím metodou 

vícenásobné lineární regrese. Jejímž cílem je potvrdit či vyvrátit, zda existuje vztah mezi 

nezávisle proměnnou rodinný stav a závisle proměnnou zdraví. Kromě regresních modelů je 

provedeno párové srovnání mezi jednotlivými druhy rodinného stavu a odhadované průměry 

závislé proměnné – zdraví pro rodinné stavy a evropské země. Obě analýzy jsou zpracovány pro 

muže a ženy zvlášť ve věkových kategoriích 30–39 let a 50–54 let. Souhrnná shluková analýza 

pro obě pohlaví dohromady je s tabulkami popisných statistik z dat sčítání umístěna v příloze. 
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Konkrétní evropské země (24 států EU a EFTA) byly vybrány průnikem dvou datových souborů 

(sčítání a výběrové šetření) a na základě dostupnosti dat za konkrétní věkové skupiny. Rodinný 

stav je uveden dle legislativy každé země a zdraví je zjišťováno na základě subjektivní deklarace 

respondentů v šetření ESS. Mladší věková skupina 30–39 let je analyzována z důvodu realizace 

odložených sňatků, zatímco starší věková skupina 50–54 let tvoří hranici reprodukčních 

schopností žen, tudíž pravděpodobně i již realizovaného vstupu do manželství. Regresní modely 

rodinného stavu a zdraví z dat ESS z roku 2012 navazují na typologii evropských populací dle 

rodinného stavu z dat sčítání z roku 2011 a dohromady tvoří ucelený obraz na rodinné chování 

a jeho vliv na zdravotní stav ve vybraných státech Evropy na počátku druhého desetiletí 

21. století. 

1.1 Předpoklady a východiska 

Bakalářská práce vychází z dat sčítání 2011 publikovaných Eurostatem za evropské státy s cílem 

vytvořit typologii zemí na základě struktury obyvatel dle rodinného stavu. Dále dává do 

souvislosti rodinné stavy a zdraví obyvatel, jejichž vztah analyzuje na datech šesté vlny European 

Social Survey z roku 2012. Nejprve je zaměřena pozornost na rodinnou problematiku v šíři jejího 

záběru, zamyšlení se nad kvalitou vztahů v rodině, možných formách rodiny, a až poté jsou 

rodinné stavy analyzovány a číselně vyjádřeny. Základem pro vidění sociologickou optikou je 

kniha Sociologie od Anthony Giddense, která dává ucelený obraz společnosti po všech směrech 

z pohledu práce, vzdělání, genderu, stratifikace atd. Pro rozšíření tématu rodiny je v této práci 

použita literatura Francois de Singlyho Sociologie současné rodiny a Iva Možného Sociologie 

rodiny, která patří ke stěžejním v oboru. Souvislost rodinného stavu a zdraví analyzuje v Česku 

Dana Hamplová, ze zahraničních autorů to pak jsou Mastekaasa, Oswald a Wilson a mnozí další. 

Základní informace, souvislosti a vztahy týkající se rodiny jsou podpořeny demografickou 

literaturou, která je více časově, územně a tematicky specifikovaná a demonstruje skutečnosti na 

datech jako např. publikace Matějkové a Paloncyové Rodinná politika ve vybraných evropských 

zemích s ohledem na situaci v České republice. Typologie evropských zemí na základě struktury 

obyvatel dle rodinného stavu zhotovena doposud nebyla. Nicméně mnoho závěrečných prací, ze 

kterých tato práce také čerpá, se zabývá případy jednotlivých zemí a regionů nebo konkrétní 

formou soužití. 

Pro tuto bakalářskou práci byly stanoveny následující výzkumné otázky. Jak se liší struktury 

evropských populací dle rodinného stavu z dat publikovaných Eurostatem ze sčítání 2011? Jak 

závisí zdraví na rodinném stavu v evropských populacích na datech šesté vlny European Social 

Survey 2012? Odpovědi tato bakalářská práce hledá pomocí shlukové a regresní analýzy. Ve 

střední a východní Evropě se od 90. let 20. století začalo projevovat snižování plodnosti zároveň 

se zvyšováním věku při porodu. S ohledem k ostatním evropským regionům je ale zvyšující se 

věk při porodu stále nízký. V souvislosti se změnami v trendu plodnosti dochází k odkládání 

sňatků do vyššího věku a ke snižování intenzity sňatečnosti. Zároveň se ale zvyšovala úroveň 

rozvodovosti a podíl dětí narozených mimo manželství. V zemích severní Evropy, ve Francii 

a Velké Británii byla charakteristická vysoká úroveň plodnosti s vysokým věkovým průměrem 

u prvního porodu. Nesezdaná soužití už v 90. letech byla v těchto zemích častá a intenzita 
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sňatečnosti poměrně nízká. Mimomanželská plodnost dosahovala vysoké úrovně, v některých 

zemích byl podíl dětí narozených mimo manželství dokonce vyšší než polovina. Typickým byl 

vysoký věk při prvním sňatku, který se blížil 30 letům, i přesto byla intenzita rozvodovosti 

manželství vysoká. U států jižní Evropy byla typická velmi nízká úroveň plodnosti a ženy rodily 

ve vysokém věku. Dále lze region charakterizovat vyšší úhrnnou prvosňatečností, ale oproti 

státům střední Evropy vstupovali do manželství ve vyšším věku. V zemích jižní Evropy převažuje 

tradičnější pojetí rodiny, kdy je úroveň rozvodovosti nízká a většina dětí se rodí do manželství 

(Matějková et al. 2005). Matějková a Paloncyová (2005) se domnívaly, že rodinné chování se 

v evropských populacích regionalizovalo dle geografického rozdělení Evropy, což předpokládá 

i tato bakalářská práce. Pro analýzu podobností a odlišností v rodinném chování napříč Evropou 

byly použity nové kategorie rodinných stavů založené na obvykle používaném dělení na 

svobodný/á, ženatý/vdaná, v registrovaném partnerství atd. Hlavní myšlenkou vedoucí k utvoření 

nových kategorií bylo pojetí partnerství jako rozhodujícího prvku při hodnocení zdraví. Tedy 

představa, že není až tolik důležité, zda osoba uzavřela manželství či registrované partnerství, 

když má partnera, který jí bude fyzickou i psychickou oporou, díky němuž bude mít určitou míru 

jistoty, jelikož jejich vztah je úředně potvrzen a jeho zrušení je do jisté míry ztíženo legislativně 

či společensky. Nové kategorie (podrobněji specifikované v 4.1) jsou: Bez partnera, Partnerství, 

Rozluka a Vdovství. Na základě rešerše literatury byly pro analýzu struktury evropských populací 

dle rodinného stavu stanoveny následující hypotézy. 

 

H1: Skandinávské státy mají nejvyšší procento osob bez partnera ve struktuře dle rodinného stavu 

ve věku 30–39 i 50–54 let dle sčítání za rok 2011. 

H2: Státy střední a východní Evropy vykazují vysoké procento osob v partnerství, ale zároveň 

i vysoké procento osob v rozluce ve struktuře dle rodinného stavu ve věku 30–39 a 50–54 let 

dle sčítání za rok 2011. 

H3: Státy jižní Evropy mají vysoké procento osob v partnerství a nízké procento v rozluce ve 

struktuře dle rodinného stavu ve věku 30–39 a 50–54 let dle sčítání za rok 2011. 

Většina autorů zabývající se vztahem rodinného stavu a zdraví se spíše přiklání k tomu, že 

souvislost mezi rodinným stavem a zdravím existuje. Převážně se shodují i na tvrzení, že lidé 

žijící v manželství se těší lepšímu zdraví než lidé v ostatních rodinných stavech. Hamplová (2006) 

studuje vztah rodinného stavu se štěstím a životní spokojeností, které jsou založeny na osobní 

deklaraci a užívá metodu vícenásobné regresní analýzy, stejně jako tato bakalářská práce 

zaměřující se na zdraví. Subjektivní hodnocení štěstí, potažmo zdraví, má pochopitelně svá úskalí, 

nicméně je velmi obtížné zachytit štěstí či zdraví objektivně. Bakalářská práce předpokládá 

existenci vztahu mezi rodinným stavem a zdravím a stanovuje si následující hypotézu. 

H4: Lidé žijící v partnerství v Evropě v roce 2012 se těšili lepšímu zdraví než lidé bez partnera. 

Tato práce se zabývá rodinnými stavy, což je jeden ze způsobů, jak lze kategorizovat 

obyvatele dle jejich rodinného života. Nejdříve je věnována pozornost rodině ze sociologického 

pohledu, který je více komplexní, zabývá se jejími formami, vztahy v ní a její funkcí. Proto jsou 

nejdříve vymezeny formy soužití. Z demografického hlediska jsou rodinné formy studovány 
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pomocí shlukové analýzy dle věku, pohlaví a rodinného stavu za jednotlivé státy. Souvislost 

rodinného stavu a zdraví je po diskusi s literaturou ověřena vícerozměrnou lineární regresí. Věk, 

pohlaví a rodinný stav jsou proměnné statisticky měřitelné, mezinárodně srovnatelné, ale není 

možné jimi zachytit kvalitu vazeb v rámci rodiny. Proto je nejdříve věnována pozornost rodině 

v šíři jejího společenského záběru a až poté, kvůli kvantifikaci, definuji rodinné stavy.  
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Kapitola 2 

Rodina 

Organizace na základě příbuzenských vztahů se u lidí objevuje už od doby, kdy člověk utváří 

primitivní společnosti. Počátkem devatenáctého století se zkoumání rodiny dostává do střetu 

zájmu teoretických sociologů, kteří se snaží po rozpadu tradičních společností na evropském 

kontinentu nalézt nějaký stabilní prvek v měnícím se světě, a tím se stává právě rodina. Po 

dlouhou dobu je rodina považována za morfostatickou instituci, tedy zařízení, ve kterém jsou její 

členové chráněni v soukromém prostoru před vnějším světem, a které nemění svůj tvar ani 

prostředí, ale zároveň nebrzdí pokrok společnosti, protože zabraňuje vzniku chaosu. Až do 

poloviny dvacátého století se rodina považuje za něco, co vždy bylo, je a bude, a co lze 

charakterizovat stabilitou a neměnností (Možný a Jiránek 2006). Na konci padesátých let 

nastupují tzv. velké teorie o rodině a poukazují tak na neudržitelnost dřívějších spekulativních 

teoretizování. Se zásadní strukturálně funkcionalistickou teorií přichází Talcott Parsons a po něm 

s historicko-antropologickým bádáním William J. Good. Parsonsův funkcionalismus v rodině 

spočíval v dělbě rolí, kdy žena plní svou funkci uvnitř rodiny a udržuje bezpečné zázemí, zatímco 

muž působí ve společnosti a svou zaměstnaneckou rolí řadí rodinu do sociální vrstvy. Nukleární 

rodina funguje jako uzavřený systém nezávisle na širší rodině chránící před konkurenčním 

kapitalistickým prostředím. V rámci Parsonsovy strukturně funkcionalistické teorie je rodina 

sociální skupinou a institucí, jež v sociální struktuře plní své funkce. Goodův pohled na rodinu 

vychází z ideálního předobrazu vztahů a chování. Dále na rozdíl od Parsonse neoperuje 

s termínem nukleární rodina, ale manželská rodina. Ta je založena na sezdaném páru za vzájemné 

citové přitažlivosti často vyššího věku, kvůli zralosti a požadavku ekonomické soběstačnosti, bez 

závislosti na širší rodině. Good optimisticky věřil, že se ideální evropský vzorec rodiny 

industrializací rozšíří do celého světa a přinese konec sociálním kastám. Vedle těchto velkých 

teorií podává Karel Marx odlišný pohled na rodinu, když na ní aplikuje svou filozofii, že všechny 

lidské společnosti jsou vertikálně diferencovány. Marx ukazuje odlišnosti vznikající v rodině 

reprodukčním chováním, přístupem k péči, kulturním a sociálním kapitálem předurčující jedince 

k nerovnému postavení ve společnosti a generačním přenosem stabilizující tuto nespravedlnost 

(Možný 1999). 

Současná rodina lze dle De Singlyho (1999) definovat jako vztahová. Zakládá si na 

interpersonálních vztazích v rámci rodiny, nikoliv na udržování ekonomického kapitálu jako 
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u tradičních rodin. Dále dochází k osamostatňování se od zbytku příbuzenstva a širšího okolí, 

zaměření na jednotlivé osoby současně se socializací rodiny, která způsobuje větší závislost na 

státu. Moderní rodina má vlastní autonomii, ale za cenu kontroly státem, který zajišťuje základní 

podmínky k lepšímu životu. Typický zásah státu do rodiny je z důvodu ohrožení zájmu dítěte. 

Autonomie úzce souvisí i se zužováním rodiny a vzestupem individualismu. Osobní odlišnosti se 

prohlubují a osobnosti více rozvíjí i díky pokroku a většímu množství příležitostí. Na svém 

osobním růstu mohou lidé pracovat také proto, že mají méně dětí spíše ve vyšším věku a nejsou 

ve svém životě limitováni pouze jedním partnerem. To jsou rysy, kterými lze charakterizovat 

většinu evropských rodin od druhé poloviny dvacátého století (Singly et al. 1999). 

V 80. letech 20. století přichází Robert Rapoport s teorií o pěti rodinných modelech. Tvrdí, 

že akceptování diverzity je základem pro pochopení rodinného života. Jeho studie o situaci 

v Británii z roku 1982 podle Giddense (2013) vypovídá ještě více o současných evropských 

rodinách. Rapoport vyčlenil pět typů diverzity: organizační, kulturní, třídní, generační a diverzitu 

cesty života. Giddens ji ještě doplňuje o diverzitu sexuální. Každá rodina si organizuje svůj čas 

a rozděluje role různými způsoby. Rozmanitost v kultuře se projevuje z hodnot, jaké rodina 

vytváří a zprostředkovává. Rodinné chování se také odlišuje dle sociálně-ekonomického statusu 

a příslušnosti do určité vrstvy společnosti. Diverzita cesty života spočívá v individuálním 

životním směru, odchylce od vzorce rodinného chování. Liší se množství a kvalita vazeb mezi 

generacemi, ale i formování rodiny na základě heterosexuálních či homosexuálních vztahů. 

Pluralita rodinných forem je brána jako legitimní, ba dokonce žádoucí (Giddens 2013). 

Vymezit rodinu pouze její strukturou nebo formou je velmi nekomplexní a omezené, jelikož 

to nejdůležitější jsou z teoretického hlediska vztahy, funkce a její fungování (Singly et al. 1999), 

proto je nejdříve v práci pohlíženo na rodinu sociologicky. V praxi by bylo velmi obtížné je 

zachytit na celé populaci, proto se dále pracuje se statisticky zjistitelnými údaji jako jsou rodinné 

stavy. Propojování demografie a sociologie je velmi důležité, jelikož oddělováním by se narušily 

vztahy podstatné pro jejich vnitřní rozvoj (Pavlík et al. 1986b). Provázanost demografických 

a sociálních procesů je nesporná a tato práce je příkladem důležitosti jejich vzájemné spolupráce, 

která tak může být společnosti přínosná. 

Historicky se rodina formovala v relativně trvalém společenství jednoho nebo více mužů 

s jednou nebo více ženami, jejímž hlavním účelem byla demografická reprodukce. Nejčastější 

forma rodiny je monogamní tvořená z manželského páru a dětí. I tak vedle sebe existuje mnoho 

podob rodiny lišící se způsoby hospodaření, zapojováním matky do získávání zdrojů (potravy, 

financí atd.), společenskými normami (Pavlík et al. 1986b). V současné době v rozvinutých 

západních zemích se rodina netvoří pouze na základě manželského svazku, proto jsou následující 

podkapitoly věnovány, mimo jiné, alternativním formám soužití. 

2.1 Manželství 

„Manželství lze definovat jako společensky uznaný a schválený sexuální svazek mezi dvěma 

dospělými jedinci“ (Giddens 2013, s. 309). Spojení dvou lidí, mezi kterými se utvoří příbuzenský 

vztah, souvisí s konceptem romantické lásky až od konce 18. století. Do té doby bylo manželství 

výsledkem společenské dohody, což například v jihoasijských komunitách přetrvává dodnes. I tak 
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lze romantickou lásku považovat pouze za ideový předobraz normální rodiny. V rozvinutých 

zemích je za kvalitní manželský vztah považován ten, který je založen na citové komunikaci. 

Právě intimita jako podstata moderního manželského páru je tzv. výdobytek moderní doby. Stejně 

tak mezi rysy soudobého manželství patří vzájemný respekt, důvěra, rovnost práv a povinností. 

Dnešní svět je ale plný šancí a rizik, které manželství, rodinu a intimní vztahy ovlivňují (Giddens 

2013). Párová monogamická rodina je nejčastější formou a rodinným ideálem západní 

společnosti. S tím, jak se časem měnila funkce rodiny, změnila se i její forma. Stále častěji se 

operuje s termínem sériová monogamie, která reflektuje vícero opakovaných následných 

partnerství, kde většinou alespoň jedno má manželský status. Dle křesťanské tradice je manželská 

rodina základním předpokladem k pokrytí lidské reprodukce. Očekává se, že dojde k naplnění 

jejího závazku, který je dle křesťanství nezrušitelný. Nicméně díky sekularizaci je možné od 

manželství ustoupit a operovat na sňatkovém trhu (Možný a Jiránek 2006). 

Větší rozrůzněnost společnosti a kultury nabízí větší množství možností a cest, kterými se 

člověk může vydat. Nejedná se však o negativní charakteristiku, čím více společensky 

přijatelných cest je, tím přínosnější v ní člověk může být (Guggenbühl-Craig 2001). Proč se tedy 

lidé stále berou, když popularita kohabitace stoupá a lidé nejsou pro život v páru nuceni ke 

sňatku? Jedním z důvodů je tradice tzv. nové domácí ekonomiky, která je založená na racionálním 

rozhodování obou potenciálních partnerů na sňatkovém trhu. Vstupu do manželství předchází 

rozumové zvážení výhod a nevýhod formálního svazku oproti jiným životním podmínkám. 

Dalším hybatelem k uzavření svazku jsou emoce. Prožívání a vyjadřování emocí, tzv. emoční 

kultura, je sociálně stratifikována včetně genderu, např. rodiny ze středních vrstev naučí své děti 

zvládat emoce často lépe než ty z vrstev nižších. Svazek manželský je s emocemi úzce provázán 

a jejich koordinace se projeví už při oznamování sňatku nejbližším, ne-li při obřadu. Hrají také 

zásadní roli při rozhodování za rizika a s nejistými důsledky, což je možné na manželství 

aplikovat. Z biologického hlediska jsme uzpůsobeni k životu v páru, nicméně pokud je stabilní 

partnerství garantováno i kohabitací, tak pro manželství už není specifické místo. Tudíž kdy 

a jestli vůbec vstoupit do manželství záleží na kognitivních a afektivních zhodnocení významu 

manželství a nesezdaného soužití. Na vzorku nizozemské populace mladých dospělých se 

afektivní hodnocení jeví lepším prediktorem vstupu do manželství, což naznačuje, že volba 

uzavření manželství je více silně závislá na emocích než na racionálních úvahách. (Billari 

a Liefbroer 2016). Emocionální hledisko v porovnání s praktickým v otázce manželství považují 

za důležitější i čeští mladí lidé v průzkumu Dany Hamplové Postoje k manželství a rodičovství 

(Hamplová 2000). Z práce Hamplové dále vyplývá, že téměř 90 % mladých lidí v Česku ve věku 

18-30 let do manželství vstoupit chce, nicméně většina za toho předpokladu, že si soužití 

s partnerem nejdříve vyzkouší. Celoživotní nesezdané soužití nezvolilo v tomto průzkumu ani 

10 % dotázaných, z čehož lze vyvodit, že dnešní mladí lidé na manželství nezanevřeli, nýbrž se 

o něm chtějí nejdříve přesvědčit (Hamplová 2000). 

2.2 Registrovaná partnerství  

Registrované partnerství je oficiální zaznamenání partnerství úředním způsobem dvou osob spolu 

žijících. Nejčastěji je termín užíván ve smyslu homosexuálního partnerství. Smyslem uzavření 
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registrovaného partnerství je nabytí práv a povinností, která bez jejího uzavření vůči sobě partneři 

nemají (Wikipedie 2019). Evropský soud pro lidská práva v roce 2010 stanovil, že občané 

smluvních států Rady Evropy nemají univerzální lidské právo na stejnopohlavní manželství 

a smluvní státy Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod nejsou povinni umožňovat 

jej uzavřít. Zavedení stejnopohlavního svazku je plně v kompetenci jednotlivých států (Buyse 

2010). Jelikož v každé zemi Evropské unie a Evropském sdružení volného obchodu není možné 

uzavřít manželství mezi osobami stejného pohlaví, je registrované partnerství pro homosexuály 

některých států jedinou možností (Wikipedie 2019). 

Vedle klasického homosexuálního registrovaného partnerství je možné například ve Francii 

registrovat pár heterosexuální tzv. PACS (Pacte Civil de Solidarité, česky Občanský pakt 

solidarity), který je platný od roku 1999 a umožňuje partnerům sdílení vlastnictví, zdanění, 

zvýhodněné dědické řízení atd. Dle francouzského právního řádu se uzavírá u soudu, jelikož se 

jedná především o smlouvu. Uspořádává jejich společný život a právně stanovuje vzájemnou 

pomoc a finanční podporu (MZV 2019). 

Určitým způsobem se homosexualita ve společnosti normalizovala a stala se její součástí, ale 

stále mají lidé s heterosexuální orientací v otázce stvrzování partnerství více práv, jelikož 

registrované partnerství zcela nekoresponduje s institucí manželství. Umožnění vstupu do 

manželství pro homosexuální páry by znamenalo jejich zrovnoprávnění s heterosexuálními 

(Giddens 2013). Postoje veřejnosti k homosexuálům a jejich právům jsou v různých koutech světa 

odlišné. I v Evropě se velmi rozrůzňují. Z průzkumu Eurobarometr 437 Evropské komise z roku 

2015 vychází, že 61% občanů EU souhlasí s povolením stejnopohlavního manželství v Evropě 

(European Commission 2015b), v roce 2006 to bylo pouze 44%. Mezi nejvíce tolerantní země 

patří Nizozemsko, Švédsko a Dánsko, zatímco nejméně souhlasní jsou občané Řecka, Polska 

a Lotyšska (European Commission 2006). Velmi zjednodušeně lze konstatovat, že státy, které se 

nachází v západní částí Evropy spíše tolerují homosexuální partnerství, zatímco státy ležící na 

východě zaujímají více negativní postoj. Důvodem pro takové stanovisko může být náboženská 

a politická situace v dané zemi. Postoje veřejnosti sice neodpovídají sociální politice, ale mohou 

k jejím změnám napomoci (Giddens 2013). 

2.3 Nesezdaná soužití 

Nesezdané soužití neboli kohabitace je soužití dvou lidí opačného pohlaví bez uzavření 

manželství. Jedná se o kulturní, společensky uznávaný jev, jehož počátky souvisí s faktory 

sociální směny jako je zlepšování společenského postavení žen, jejich participace na trhu práce 

a garance sociální jistot. Souhrnně se jedná o projevy individualizace a potřeby seberealizace, 

které přináší změny v hodnotách a v pohledu na role a vztahy v rodině. V neposlední řadě dochází 

k oddělení sexu od manželství a tím vzniká prostor pro nesezdaná soužití. Ta existovala již 

v tradičních společnostech, ale pouze mezi nižšími vrstvami (Rabušic 2018). V dnešní podobě se 

kohabitace již od 70. let 20. století ve Skandinávii a od 90. let v západní, střední a východní 

Evropě stávala stále častější zkušeností pro dospělé jedince (Žilinčíková a Hiekel 2018). V této 

době ve státech jižní Evropy převažuje spíše tradiční pojetí rodiny a většina dětí se rodí do 

manželství (Matějková et al. 2005). Rostoucí popularita nesezdaného soužití jde ruku v ruce se 
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snižující se úrovní sňatečnosti a odkládáním sňatku do pozdějšího věku. V důsledku změn, které 

byly konceptualizovány v rámci druhého demografického přechodu, jako je odkládání sňatku 

a založení rodiny v souvislosti s rozmachem individualismu, liberalizováním sexuálních 

a společenských norem, dochází k vytvoření nového vzorce reprodukčního chování 

charakteristického mimo jiné vyšší mimomanželskou plodností a rozvodovostí (Polesná 

a Kocourková 2016). Na počátku druhé demografické tranzice je negativní postoj vůči manželství 

označován hlavním předpokladem k životu v nesezdaném soužití, nicméně později už je 

kohabitace častěji přijímána jako předstupeň manželského svazku. Současně se uvolňují 

společenské normy a nesezdaná soužití jsou přijímána jako forma deinstitucionalizovaného 

manželství (Žilinčíková a Hiekel 2018). Z toho vyplývá, že můžeme od sebe rozlišit různé typy 

nesezdaného soužití. Mnoho autorů se zabývalo vytvořením typologie jako například Kiernan, 

Roussel, Frinking nebo Lesthaeghe, ale pro účely této bakalářské práce zabývající se rodinnými 

stavy jsou typy zmíněny pouze souhrnně. V prvním případě se jedná o kohabitaci jako předstupeň 

manželství. To je pár, jehož vztah se vyvinul natolik, aby došlo k sestěhování a sdílení jedné 

domácnosti, což zároveň testuje i jeho kvalitu. U takových dvojic se očekává, že směřují ke 

sňatku, ale dojít k němu nemusí. Dalším typem jsou kohabitace rozvedených, což se týká 

především států střední a východní Evropy. Nesezdané soužití rozvedených bylo typické pro 

severské země pouze v době jeho rozmachu, dnes jednoznačně převažuje nesezdané soužití 

svobodných. Podíl u rozvedených zásadně ovlivňuje tolerance rozvodu v dané společnosti. 

Třetím druhem je nesezdané soužití u ovdovělých. Z důvodu zlepšování úmrtnostních poměrů 

a prodlužování délky života se tato podoba kohabitace týká malé části staršího obyvatelstva, takže 

její podíl na celku je oproti zbylým dvěma zanedbatelný (Ptáčková 2009).  

Dosavadní empirické studie ukazují, že právní forma svazku ovlivňuje finanční uspořádání 

domácnosti. Celkově spolu lidé v manželství sdílejí finance častěji než v kohabitaci např. ve 

Švédsku, Dánsku, Norsku, Španělsku, Velké Británii a Francii. Nesezdaná soužití nejsou stvrzena 

právním aktem, tudíž nedávají jistotu do budoucna a neposkytují ochranu společných investic, 

což snižuje motivaci mít společnou peněženku. Nesezdané soužití není plně institucionalizováno, 

svázáno pevnými normami a často plynule přechází z chození spolu, takže partneři přirozeně 

hospodaří se svými financemi odděleně. Druhé vysvětlení faktu, že lidé v manželství spolu 

hospodaří častěji než nesezdaní, je specifická skupina lidí, která sňatek uzavírá, a která nikoliv. 

Tyto skupiny se liší v hodnotových orientacích v otázkách manželství a rodičovství. Dalšími 

faktory, které ovlivňují neochotu sdílet společnou peněženku jsou délka vztahu, pořadí svazku a 

přítomnost dětí. Způsob hospodaření souvisí s mocenskými vztahy v páru, postoji ke genderovým 

rolím, závazností vztahu či představami o rodinném životě (Hamplová 2015).  

Téma nesezdaného soužití je důležité zmínit, protože především v severských státech je 

kohabitace velmi častým jevem a stává se alternativou k tradičnímu manželství. Nicméně v této 

bakalářské práci jsou lidé žijící v nesezdaném soužití klasifikováni do rodinného stavu bez 

partnera a bylo by chybné si myslet, že celé procento svobodných lidí ve struktuře obyvatel žije 

bez partnera.  
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2.4 Rozvody 

Doby, kdy manželství bylo posvátné a téměř nezrušitelné jsou v západním světe pryč. Dnes je 

možné manželství rozvést ve většině států rozvinutého světa. K ukončení manželství může dojít 

právním zrušením manželství – rozvodem, nebo úmrtím jednoho či obou partnerů (Pavlík et al. 

1986a). V této podkapitole bakalářské práce je zaměřena pozornost na rozvod jako na zákonné 

ukončení manželství. Různé formy se liší na základě kulturních a náboženských zvyklostí. 

Křesťansko-židovská tradice v minulosti povolovala pouze rozvod od stolu a lože, který 

manželství nerušil a rozvedený nemohl uzavřít další sňatek. Druhou historickou formou rozvázání 

manželství byla rozluka, která už právně manželství rušila (Matějková et al. 2005). V Čechách od 

roku 1950 platí jediná právní forma zrušení manželství, rozvod v podobě dřívější rozluky, tedy 

ukončení manželství s možností uzavřít nové (Pavlík et al. 1986a). Minimálně do 60. let 20. století 

ve většině evropských zemí bylo nutné pro rozvedení určit viníka rozpadu manželství za závažné 

prohřešky jako je domácí násilí, cizoložství aj. Od té doby se rozšiřuje rozvod bez vznešení 

obvinění s odlišnostmi v detailech u jednotlivých zemí (Giddens 2013).  

Ideová romantická láska je v rozvinutém světě očekávanou a běžnou součástí manželství, 

místo aby byla brána jako zvláštní rys moderní kultury. Hodnotícím prvkem kvality manželského 

svazku je osobní uspokojení, čímž se zvýšila očekávání od manželství, která někdy nemusí být 

splnitelná. To je jeden z faktorů, jež působí na zvyšující se rozvodovost (Giddens 2013). Zvyšující 

se podíl rozvodů často v nízkém věku neznamená zanevření na manželství, páry se snaží znovu 

buď v podobě nesezdaného soužití nebo dalším uzavřením sňatku. V té souvislosti se začal užívat 

pojem sériová monogamie. Lidé uzavírají sňatky opakovaně a zvyšuje se pravděpodobnost i jejich 

dalšího rozvodu, která může souviset s již nabytou předchozí zkušeností. Muži vstupují do 

dalšího manželství dříve po rozvodu než ženy, což může být způsobeno bohatším sňatkovým 

trhem pro muže i ve vyšším věku nebo například po čase větší spokojenost rozvedených žen. 

Opakovaná manželství bývají celkově úspěšnější než první kromě vztahů rodičů a dětí (Možný 

2006). Za rok 2011 došlo v 28 zemích Evropské unie k 2 139 tisíc uzavření manželství a 986 tisíc 

rozvodům (European Commission 2015a). Počty rozvodů ale mají svá omezení, jelikož při 

mezinárodním srovnání záleží na právním řádu dané země a postojích jejich obyvatel k dané 

problematice Nicméně reálné počty rozpadlých manželství jsou daleko vyšší než ty statisticky 

zjistitelné počty manželství rozvedených. O počtu rozvrácených manželství neexistuje žádná 

evidence (Pavlík et al. 1986a), tudíž o velikosti tohoto čísla lze jen polemizovat. Četné jsou také 

případy stále ještě sezdaného soužití bez znaků partnerského vztahu, například tzv. empty shell 

family. Rodina prázdné skořápky představuje manželské soužití, kdy manželé spolu sice bydlí, 

ale reálně spolu nežijí, komunikují málo, vzájemně si nejsou oporou a není mezi nimi emocionální 

pouto. Dalším důvodem k přetrvávání v nefungujícím manželství je zachování blaha dítěte (tzv. 

rodičovské manželství), víra v posvátnou instituci manželství či strach z citové a finanční ztráty. 

Příčinou rozvratu manželství je zpravidla porušování manželských povinností, které v českém 

právním řádu znamenají věrnost, respekt, pomoc, společnou péči o děti, vytváření zdravého 

rodinného prostředí a zachování stejných práv a povinností pro oba manžele. Důvody rostoucí 

rozvodovosti lze hledat v proměně instituce manželství. Ztrácí se posvátnost manželství, místo 

toho je uzavíráno jako občanská smlouva, zlepšuje se postavení žen a společnost se začíná 
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přiklánět k individualismu. To vše jsou možné příčiny úpadku manželství a zvyšování 

rozvodovosti. Rozvod už není společenským stigmatem a nesezdaná soužití jsou na vzestupu 

(Tučková 2013). 

2.5 Singles 

Vymezení singles se historicky měnilo a v průběhu času vzniklo nespočet klasifikací, které 

kategorizovaly tyto osoby dle určitých charakteristik do skupin. S vědeckou a velmi často 

užívanou typologií přichází v roce 1981 J.P. Stein, který definuje singles dle dobrovolnosti jejich 

statusu a dle stability. Stein do singles zahrnuje osoby svobodné, rozvedené i ovdovělé, které 

spadají do jím vymezených kategorií. Rozdělení je následující: 

1. Dobrovolní dočasní singles 

2. Dobrovolní stabilní singles 

3. Nedobrovolní dočasní singles 

4. Nedobrovolní stabilní singles 

Dobrovolní dočasní singles jsou nejčastěji mladí lidé sezdaní či rozvedení, kteří si užívají 

vlastní svobodu, plní potřebu seberealizace a často odkládají sňatek na později, protože hledání 

stálého partnera nepovažují za prioritu. Naopak dobrovolní stabilní singles jsou osoby, kterým 

jejich nesezdaný stav vyhovuje, jsou v něm spokojení a vybraly si ho z vlastní vůle. Tito lidé 

sňatek neplánují nebo plánovat nemohou (např. z důvodu celibátu). Nedobrovolní dočasní singles 

jsou nesezdaní jedinci různého věku, kteří zatím neúspěšně hledají životního partnera. Poslední 

skupinou Steinovy typologie jsou nedobrovolní stabilní singles, kterou tvoří osoby převážně 

staršího věku rozvedení / ovdovělí / nesezdaní, jež chtěly žít v manželství, nicméně z určitých 

důvodů se jim to nepodařilo (Kupská 2012). V této bakalářské práci jsou všechny druhy singles 

zahrnuti v rodinném stavu Bez partnera. 

 V úzkém smyslu slova představují singles svobodné muže, kteří nebyli nikdy ženatí 

a svobodné ženy, které nebyly nikdy vdané. Dle Steinovy typologie se jedná o kategorii 

dobrovolně stabilních. Jsou tak označovány osoby, které nechtějí vstoupit do manželství, jelikož 

jim osamělý život vyhovuje. Většinou se nejedná o úplné osamění, takoví lidé se nejčastěji 

obklopují prací, věnují se zálibám, vedou krátkodobé především sexuální vztahy a nenechají se 

omezovat dlouhodobým partnerstvím. V každé společnosti existovala skupina lidí, která neměla 

zájem o život v páru. V dnešní moderní společnosti jsou singles běžnou součástí skladby 

obyvatel, kteří se nejčastěji zdržují ve velkých městech, jež jim poskytují anonymitu a nepřeberné 

možnosti. V západní společnosti by fenomén singles bylo možné označit jako alternativní životní 

styl, zatímco ve východní Evropě se vyskytuje spíše v malém měřítku (Drotován a Bleha 2008). 

Z rozsáhlé kvalitativní studie Heatha a Cleavera z roku 2003 na případu Velké Británie vyplývá, 

že současný trend skupin mladých lidí, často absolventů univerzit, je život bez partnera 

v domácnostech různého typu. Preferují budování kariéry namísto utváření a prohlubování 

partnerských vztahů. Z pocitu nepřipravenosti na manželský svazek vznikají i tzv. LAT – living 

apart together, což jsou lidé, kteří sice žijí v páru, ale ne v jedné domácnosti. Tyto nové rodinné 

formy se týkají jak post-adolescentů, lidí mezi dvacátým a třicátým rokem věku, tak i seniorů 
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(Tomášek 2006). Mladí lidé v dnešní době opouštějí dům svých rodičů častěji, ale spíše z důvodu 

nezávislosti a svobody nežli kvůli založení rodiny. Nicméně většina z nich nakonec stejně uzavře 

manželství (Giddens 2013).  

Demografická statistika nezaznamenává počet lidí žijících bez partnera z pohnutky jejich 

vlastní vůle a rozdělení dle rodinného stavu se zdá být nedostatečné, jelikož mezi svobodné patří 

například i lidé žijící v kohabitaci, jejichž nárůst nepřímo indikuje nárůst mimomanželské 

plodnosti. Ani údaje o cenzových domácnostech vždy nevypovídají věrně, protože mnozí lidé 

hospodařící v jednočlenné domácnosti mohou mít partnera. Bližší představu o singles v užším 

vymezení, tedy o lidech dobrovolně samostatně žijících, může poskytnout kombinace 

demografické statistiky se sociologickými výzkumy (Drotován a Bleha 2008).  

Kromě právně svobodných osob žijí samostatně i osoby rozvedené a ovdovělé. Osobám 

rozvedeným byla věnována předchozí kapitola 2.4 Rozvody. Ovdovělí jsou často opomíjená 

skupina osob, jelikož vdovství potažmo smrt bývají tabuizovány a přehlíženy, protože se jedná 

o citlivé téma vyvolávající rozpaky a strach. Ovdovění nastává úmrtím jednoho z manželů 

a souvisí s osamělostí, opuštěností a se ztrátou smyslu života. Úmrtí manžela přináší změnu 

dosavadního způsobu života, sociálního postavení a finanční situace, což může vést i k úpadku 

sociální úrovně. Jakým způsobem se ovdovělá osoba vyrovná se ztrátou závisí na pohlaví 

a vlastnostech jedince. Ovdovění častěji postihuje ženy než muže a přijímání ztráty se odvíjí od 

věku zemřelého. U starších lidí je smrt přijímána lépe, zatímco úmrtí mladého člověka je často 

nečekaná a nelze se na ni připravit. Ovdovělí dle Steinovy typologie patří do nedobrovolných 

singles, zda jsou dočasní či stabilní záleží na konkrétním jedinci (Zmeškalová 2014).  
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Kapitola 3 

Rodinné stavy 

V evropské společnosti dochází k tzv. krizi rodiny, páry mají málo dětí, manželství ztrácí na 

významu, rozmáhají se formy alternativního soužití atd. (Sullerot 1998). Může být zajímavé 

sledovat, jaké jsou rozdíly ve struktuře mezi zeměmi a jak rodinné stavy ovlivňují zdraví. Rodinný 

stav klasifikuje obyvatelstvo podle vztahu k rodině a manželství a je indikátorem v demografii, 

sociologii, statistice nebo právu. Tyto stavy jsou právně zakotvené a statisticky snadno měřitelné, 

ale neodráží reálnou rodinnou situaci, která je ovlivňována řadou faktorů jako např. věkem, 

počtem dětí, sociálními a psychickými faktory. Tudíž osoba, která je svobodná nemusí žít sama, 

a naopak lidé žijící v manželství mohou žít odděleně. Rodinný stav nezachycuje např. lidi žijící 

v nesezdaném soužití. Změny rodinného stavu jsou způsobeny demografickými událostmi jako je 

sňatek, rozvod, ovdovění. Stav rodinný je svázán s určitým statusem, rolemi v rodině a normami 

příslušejícími danému stavu. Neplnění nebo absence role přináší sociální problémy (např. 

konflikty, výchovné potíže). D.M. Schneider v roce 1965 přichází s tvrzeními, že osoby 

v manželství mají vyšší sociální status než lidé svobodní na úkor ztráty vlastní svobody 

a povinnosti dodržovat příslušné normy. Lidé rozvedení jsou sociálně méněcennější než sezdaní, 

což podle Schneidera dokazují opakované sňatky rozvedených či ovdovělých (Fišerová 2017). 

Zda je prestiž rodinných stavů distribuována mezi kategoriemi stejně jako upozornil Schneider 

v roce 1965 i v 21. století je otázkou pro sociologický výzkum (Fišerová 2017). V této bakalářské 

práci je stěžejní, zda rodinný stav je diferenciačním znakem stavu zdravotního. 

Typologii rodinných struktur a utváření rodin v Evropě v době před industrializací vytvořil 

v roce 1965 John Hajnal. Rozlišil dva evropské typy rodiny: 

1. Evropský typ (European marriage pattern, země západní a severní Evropy) 

2. Východoevropský typ (připodobňoval s tzv. Non-European marriage pattern) 

Rodina evropského typu je typická vyšším věkem vstupu do manželství (průměrně 24–26 let) a 

významnou částí osob, které nikdy neuzavřou sňatek (minimálně 10 %). Dále je evropský typ 

charakteristický úzkou nukleární rodinou a volnými vztahy s širší rodinou. Sňatek přichází až po 

dosažení určité úrovně finančního zajištění a ekonomické nezávislosti. V tomto typu jsou 

zahrnuty germánské, skandinávské, část středomořských populací, Češi a Moravané. Ve 

východoevropské rodině se průměrně vstupuje do manželství u žen do 22 a u mužů do 24 let. 
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Domácnost netvoří úzká nukleární rodina, ale několik rodin dohromady. Typické je klanové 

uspořádání, kdy hlavní slovo má nejstarší osoba v rodině. Manželství uzavírá většina osob, pouze 

naprosté minimum lidí ho neuzavře nikdy. Východoevropský typ se objevoval ve slovanských 

populacích, kromě české, dále v maďarských populacích, v Irsku nebo jižní Itálii. Hajnalova linie 

rozdělující evropskou a východoevropskou rodinu probíhala mezi Českem a Slovenskem od 

Terstu do Petrohradu, bylo vyděleno Irsko, jižní Itálie, jižní Španělsko a Finsko od Švédska 

(Hajnal 1965). Mohlo by se zdát, že některé znaky rodinných typů se v částech Evropy zachovaly 

i do současné doby.  

Nejčastěji se v demografické statistice rozlišují čtyři základní rodinné stavy Svobodný/á, 

Ženatý/á, Rozvedený/á, Ovdovělý/á. Další druhy rodinných stavů se odvíjí od toho, co umožňuje 

legislativa. Pokud je v zemi povoleno registrované partnerství, je možné deklarovat rodinný stav 

následovně: V registrovaném partnerství, Registrované partnerství bylo ukončeno smrtí partnera, 

Registrované partnerství bylo zrušeno. Některé země povolují homosexuálním párům uzavírat 

i stejnopohlavní manželství. Specifickou kategorií jsou lidé žijící v separaci, která dle českého 

právního řádu není možná. Separace je soudní příkaz, který nařizuje práva a povinnosti páru, 

zatímco je ještě v manželství. Na rozdíl od rozvodu lidé žijící v separaci neukončili manželství, 

tudíž nemohou uzavřít nové. Dále se liší od rozvodu udržením zdravotní péče a některých dávek 

sociálního zabezpečení, možností rozhodovat za manžela/manželku v důležitých zdravotních 

a finančních otázkách, odpovědností za dluhy druhého a zachováním zákonných práv na 

majetkové výhody po smrti partnera. Rozvod není možné zrušit, lidé se musí znovu sezdat, 

zatímco separaci je možné ukončit smířením partnerů. Separování umožňují pouze některé země 

a osob žijících v separaci není mnoho (FindLaw 2019).  

3.1 Evropská legislativa 

Evropa, jako malý, ale velmi různorodý světadíl, má v problematice partnerství odlišnou 

legislativu. V rámci uzavření občanského sňatku platí stejné právní postavení v Evropské unii 

(EU), které se liší v právech a povinnostech, vztahy mezi občanským a církevním sňatkem 

a možností uzavření stejnopohlavních manželství. Rozdíly mohou nastat v otázce majetku, 

rodičovských povinností, nerovnocennosti církevního a občanského sňatku, a především 

postavení stejnopohlavních partnerství. Stejnopohlavní partnerství není uznáváno v Bulharsku, 

Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Naopak manželství stejnopohlavních párů je 

rovnocenné heterosexuálnímu v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, na Islandu, v Itálii, 

Lucembursku, na Maltě, v Německu, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Rakousko, Španělsku, 

Švédsku a ve Spojeném království (vyjma Severního Irska). V ostatních zemích EU je možné 

uzavřít registrované partnerství nebo jiný adekvátní svazek s určitými odlišnostmi v právních 

předpisech. Při uzavření stejnopohlavního sňatku v zemi, která jej povoluje, příchodem do země 

uznávající pouze registrované partnerství, má v EU pár stejná práva jako při uzavření 

registrovaného partnerství. Rovněž země, ve kterých je povolen stejnopohlavní sňatek, uznávají 

již uzavřená registrovaná partnerství v jiných členských zemích Evropské unie. Naopak 

stejnopohlavní páry při vstupu do jiné země, kde není povoleno registrované partnerství ani 

stejnopohlavní sňatek, mají legislativně uznaný řádně doložený vztah. Sjednocení legislativy 
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v členských zemích EU by pravděpodobně usnadnilo homosexuálním párům život a možná 

i zlepšilo jejich společenské postavení (Europa 2019). V České republice je možné uzavřít 

registrované partnerství od roku 2006. O prosazení stejnopohlavního manželství usiluje iniciativa 

Jsme fér: Manželství pro všechny (Jsme fér 2019). Slovinsko je první zemí původního 

Východního bloku, která se snaží o zlepšení postavení homosexuálů ve společnosti a od roku 

2017 je v účinnosti zákon garantující stejnopohlavním partnerstvím veškerá práva a povinnosti 

stejná jako manželství, kromě adopce a asistované reprodukce (Slovenian Press Agency 2016). 

Naopak Slovensko nebo Polsko stále patří k zemím, které vymezují manželství striktně jako 

svazek muže a ženy (Europa 2019). 

Obr. 1 – Typy partnerství a rok ustanovení v členských zemích EU a EFTA, 2019 

Zdroj: Wikipedie 2019, vlastní zpracování 

Evropská rozvodová legislativa se mezi jednotlivými zeměmi podstatně liší a v průběhu let 

se značně mění. Drtivá většina států umožnila právně ukončit manželství až v průběhu 19. století. 

Ve Švédsku, Francii nebo na Islandu bylo možné rozvést manželství o několik století dříve. Na 

druhou stranu v zemích jako je Itálie, Portugalsko či Irsko bylo povoleno právní ukončení 

manželství až ve 20. století (Matějková et al. 2005). Specifickým případem je Malta, ve které se 

o možnosti ukončení manželství rozvodem rozhodlo v referendu až v roce 2011 (Miriani 2011). 

V minulosti bylo možné ukončit manželství jen ze závažných důvodů, určoval se viník rozpadu 

svazku (viz kapitola 2.4 Rozvod), v současné době se ve většině zemí od takto přísných pravidel 

ustoupilo a lze se s nimi setkat pouze v několika zemích. Každá země má své zákonem stanovené 

důvody k rozvodu manželství, které se u mnoha států od 90. let 20. století začaly připodobňovat. 

Manželství může být ukončeno na základě vzájemné dohody manželů (Slovinsko, Švédsko) nebo 

postačujícím důvodem k rozvodu v České republice, Německu či Nizozemsku může být 

neodvratitelný rozpad či rozvrat manželství (Matějková et al. 2005). Ve všech zemích v Evropě 
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o ukončení manželství rozhoduje soud, ačkoliv v některých zemích musí být splněny podmínky 

přistoupení k rozvodu (Kalibová 2008). Každý rodinný stav se řídí vlastní právní úpravou v dané 

zemi a komplexní zachycení legislativy každé jednotlivé země by vydalo na vlastní bakalářskou 

práci, proto je zde evropská legislativa rodinných stavů zaznamenána pouze souhrnně. 

3.2 Rodinný stav a zdraví 

Dle definice Světové zdravotnické organizace je zdraví „stav úplné fyzické, duševní a sociální 

pohody, nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo zdravotního postižení“ (WHO 2019). Psychická 

stránka zdraví souvisí se štěstím, spokojeností, pohodou a kvalitou života. Často je definováno 

štěstí jako emocionální stav s převážně kladnými emocemi, zatímco životní spokojenost se určuje 

dle racionálního hodnocení vlastního života. Nejedná se o žádné univerzální vymezení, mnoho 

autorů nabízí různé definice. Nicméně většina z nich zdůrazňuje subjektivitu hodnocení štěstí 

a spokojenosti na základě vlastní deklarace lidí. Člověk je tedy šťastný a spokojený, pokud se tak 

sám cítí (Hamplová 2006). Stejná logika, kterou použila Dana Hamplová u hodnocení štěstí, je 

v této bakalářské práci aplikována na zdraví. Zdravý je tedy ten, který se zdravý cítí. 

Vztah zdraví k rodinnému stavu, konkrétně k manželství, lze vysvětlit na dvou úrovních, 

selekce a kauzality. V prvním případě do manželství vstupují lidé s určitými charakterovými 

a temperamentovými rysy, které je předurčují k tomu být šťastnější. Lidé si manželský svazek 

vybírají, tudíž bude vždy obtížné interpretovat vazby mezi rodinným stavem a psychickým 

zdravím (Wilson a Oswald 2005). Na druhé straně kauzalita lze vysvětlit prevencí rizikového 

chování a vzájemnou kontrolou v manželství, finančním zajištěním ze společného hospodaření, 

a tedy i vyšším životním standardem a v neposlední řadě emocionální podporou (Hamplová 

2006). Hamplová (2006) objasňuje kauzální vysvětlení ve výzkumu, který je zpracovaný na 

základě dat European Social Survey z roku 2002 za 21 zemí metodou lineární regrese 

a víceúrovňového modelování, pomocí něhož se autorka snaží odpovědět na otázky, zda lidé žijící 

v manželství jsou spokojenější než jiní, jakou roli v tomto jevu má úroveň rozvodovosti a zda 

nesezdaná soužití mají obdobný vliv na psychiku jako manželství. Výsledkem regrese 

a modelování je zjištění, že u 7 zemí se neliší spokojenost v nesezdaném soužití s životem bez 

partnera, a to konkrétně v České republice, Itálii, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, Španělsku 

a Řecku. Naopak v 10 zemích vykazuje kohabitace obdobnou úroveň životního štěstí jako 

u manželství, což se týká Belgie, Lucemburska, Nizozemska, Francie, Německa, Irska, Rakouska, 

Švýcarska, Velké Británie a Norska. V ostatních zemích, Dánsku, Finsku, Maďarsku a Švédsku 

leží nesezdané soužití na pomyslné škále spokojenosti uprostřed, vykazuje vyšší než život bez 

partnera, ale nižší než v manželství. Celkově se potvrdilo, že lidé žijící v manželství mají vyšší 

kvalitu života a životní spokojenost, ale úroveň vlivu manželského svazku na zdraví je v zemích 

značně odlišná, přičemž pozitivní vliv manželství nelze vysvětlit pouze zdravotním stavem. Zda 

úroveň rozvodovosti v zemi hraje roli u spokojenosti manželských svazků se nepotvrdilo. 

Odborníci se shodují, že manželství má pozitivní vliv na muže i ženy, nejasná je síla tohoto vlivu. 

Objektivní zjištění tohoto vlivu je ztíženo odlišnostmi mezi psychickými a fyzickými problémy, 

kterými trpí muži a ženy (Hamplová 2006). Ačkoliv autorka zaměřovala svou pozornost 

především na štěstí a životní spokojenost v rodinných stavech, tak, jak už bylo naznačeno v úvodu 
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podkapitoly, psychické zdraví velmi úzce souvisí se zdravím fyzickým, proto lze očekávat 

podobné výsledky pro otázku zdraví jako pro štěstí s odlišnostmi u některých zemí. 

Z dostupné literatury vyplývá, že lidé žijící v manželství vykazují nižší úmrtnost, jsou 

šťastnější a zdravější, v menší míře trpí depresemi, psychickými onemocněními a omezujícími 

fyzickými symptomy a v případě nemoci mají vyšší pravděpodobnost, že přežijí (Mastekaasa 

1994). Po stránce tělesné mají rozvedení, rozešlí a ovdovělí nejvyšší riziko úmrtí. O něco nižší 

riziko smrti mají lidé, kteří nikdy nevstoupili do manželského svazku, nicméně sezdaní lidé mají 

poměr relativního rizika ze všech nejnižší (Wilson a Oswald 2005). Je méně zřejmé, zda mají 

výsledky studií potvrzující delší a zdravější život lidí v manželství vypovídající hodnotu o tom, 

co přináší manželství zdraví. Podle Wilsona a Oswalda manželství poskytuje tak hluboký 

a intimní vztah, že chrání sezdané osoby před zdravotními problémy i například před banální 

infekcí (Wilson a Oswald 2005). Autoři pravděpodobně uvažují harmonické manželství, hádky 

a neporozumění před zdravotními potížemi nejspíše nikoho neochrání. Wilson a Oswald (2005) 

dále přirovnávají pozitivní zisk manželství k zanechání kouření na délce života muže, což se 

může zdát jako velmi překvapivé, ale otázkou je, do jaké míry může být jejich interpretace 

nadsazená. Nicméně do toho, jak manželství ovlivňuje zdraví vstupuje příliš mnoho faktorů jako 

jsou sociální, psychologické nebo environmentální, a zároveň velmi záleží na kvalitě 

manželského svazku (Pauknerová a Čermák 2013).  

Zjednodušeně je možné vycházet z toho, zda člověk žije ve vztahu, který mu může poskytnout 

podobné hodnoty, ať už jako manželství nebo registrované partnerství. Lidé, kteří úředně v páru 

nežijí lze dále odlišit na ty, které v páru nikdy nežili – svobodní a na ty, kteří to již vyzkoušeli, 

ale z nějakého důvodu to nevyšlo, což jsou rozvedení a ti, jejichž registrované partnerství bylo 

zrušeno. Poslední skupinou jsou osoby, jejichž manželství nebo registrované partnerství zaniklo 

smrtí partnera. Právě takové rozdělení rodinných stavů na Bez partnera / Partnerství / Rozluka 

(mimo Vdovství, jehož počty jsou zde zanedbatelné) je se vztahem ke zdraví testováno v této 

bakalářské práci. 
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Kapitola 4 

Data a metody 

V této kapitole jsou nejprve popsány zdroje dat, které byly použity k základní statistické deskripci 

a zejména ke shlukové a regresní analýze. Konkrétně je zde uveden způsob sběru dat, metodika, 

periodičnost a jiné důležité informace o původu užitých datových souborů. Dále je představen 

metodický postup, podle něhož bylo dosaženo uvedených výsledků. V neposlední řadě tato 

kapitola obsahuje zdůvodněný výběr evropských zemí zahrnutých do analýz. 

4.1    Zdroje dat 

V bakalářské práci je mimo základních statistických ukazatelů provedena shluková a regresní 

analýza, přičemž každá vychází z jiného datového zdroje. Shluková analýza vychází z dat struktur 

obyvatel dle rodinného stavu ze sčítání 2011 publikovaných Evropským statistickým úřadem 

(EUROSTAT), regresní model z šesté vlny European Social Survey 2012 (ESS).  

Databáze Eurostatu poskytuje harmonizovaná, srovnatelná data z jednotlivých národních 

sčítání, která jsou v souladu se zásadami Evropského programu pro statistická data a metadata 

(European Commission a Eurostat 2011). Cenzus je „souborná statistická akce sběru, uspořádání, 

zhodnocení, analýzy a publikování vybraných demografických, ekonomických a sociálních 

údajů, zjišťovaných k určitému okamžiku a týkajících se všech osob v zemi nebo v její určité, 

přesně vymezené části“ (Kalibová 2018). Sčítání probíhají v zemích EU na základě Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů v jednotném referenčním 

roce každých 10 let. Poslední sčítání bylo provedeno v roce 2011, následující je v plánu na rok 

2021 (European Commission a Eurostat 2011). Údaje ze sčítání jsou agregovány od nejnižších 

územních celků až po národní úroveň. Data, použitá v této práci, jsou zpracována za obyvatele, 

v agregované podobě, v jednotlivých 21 státech EU a 3 státech EFTA1 dle rodinného stavu za obě 

pohlaví zvlášť ve dvou věkových skupinách 30–39 let a 50–54 let po odečtení rodinného stavu 

neudáno. V datech publikovaných Eurostatem je rodinný stav klasifikován v kategoriích viz 

Tab.1, nicméně v jednotlivých zemích se nabídka druhů rodinného stavu ve sčítacím archu liší 

                                                      
1 Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, 

Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, 

Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie 
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dle legislativy dané země, někde např. chybí homosexuální manželství, heterosexuální partnerství 

nebo jakékoliv registrované partnerství. Pro obě analýzy je za důležité považováno, zda osoba 

žije v úředně ověřeném páru, žije sama po alespoň jedné párové zkušenosti či úmrtí partnera, nebo 

doposud žije oficiálně bez partnera.  Na základě tohoto rozdělení byly pro shlukovou analýzu 

utvořeny čtyři nové kategorie rodinného stavu ve smyslu partnerství: Bez partnera, Partnerství, 

Vdovství a Rozluka. Partnerství bylo utvořeno součtem lidí, kteří uvedli svůj rodinný stav jako 

Ženatý/Vdaná a Registrované partnerství. Rodinný stav Rozluka zahrnuje osoby rozvedené a lidi, 

jejichž Registrované partnerství bylo zrušeno. Kategorie Bez partnera odpovídá rodinnému stavu 

Svobodný/á a Vdovství se skládá ze stavu Ovdovělý/á a Registrované partnerství ukončeno smrtí 

partnera. 

Tab. 1 – Přehled kategorií rodinných stavů ze sčítání lidu, domů a bytů 2011, EU a EFTA 

Svobodný/á Neuvedeno  

Ženatý/Vdaná Registrované partnerství 

Heterosexuální manželství Heterosexuální partnerství 

Homosexuální manželství Homosexuální partnerství 

Ovdovělý/á Registrované partnerství ukončeno smrtí partnera 

Rozvedený Registrované partnerství bylo zrušeno  

Zdroj: EUROSTAT (2011), vlastní překlad 

Regresní analýza, na základě které, je studován vztah zdraví a rodinného stavu v této práci, 

vychází z individuálních dat šesté vlny European Social Survey 2012 užívající jednotnou 

metodologii a zahrnuje 24 států, stejných jako v analýze dat ze sčítání. European Social Survey 

je dlouhodobý výzkumný projekt spadající mezi projekty Evropského výzkumného prostoru, 

který má za cíl pochopit moderní evropské společnosti a porozumět změnám v nich probíhajícím. 

Jedná se o mezinárodní šetření probíhající ve vlnách každé dva roky. Respondenti jsou vybíráni 

na základě stratifikovaného náhodného adresního výběru s návratností 70 % a důslednou 

kontrolou překladu. Všichni účastníci rozhovorů jsou starší 15 let bez ohledu na národnost, 

občanství, mateřský jazyk nebo rodinný stav žijící v domácnostech ve státech Evropské unie 

a EFTA. Hodinový rozhovor tzv. face-to-face týkající se různých klíčových témat opakovaných 

v každém kole např. důvěra ve společnost, socio-politické orientace, subjektivní životní 

spokojenost a socio-demografické informace. Každé kolo má přidané specifické moduly. 

V šestém kole byla přidána dvě témata, pochopení a hodnocení demokracie v Evropě, osobní 

a sociální životní spokojenost (European Social Survey 2018).  

V datech jsou dále zahrnuty chybějící údaje dle jejich typu a k nim jsou přiřazeny číselné 

hodnoty. Takzvané missing values jsou rozděleny do pěti skupin. Zahrnují odpovědi, které není 

možné použít, které respondent odmítl udat, dále odpověď „nevím“, žádná odpověď, která nebyla 

nijak popsána a kategorii pro nerelevantní odpověď, jež nebyla uložena nebo byla vynechána 

z jiného důvodu z datového souboru z archivu (European Social Survey 2018). Po odečtení 

missing values se celkem z 24 vybraných států a 4 rodinných stavů výzkumu zúčastnilo 10 560 

respondentů. 

Regresní modely byly počítány pro stejné věkové skupiny jako v případě dat sčítání, a to  

30–39 let a 50–54 let. Informace o úrovni zdravotního stavu je získávána ze základního modulu z 

odpovědi na otázku: Jaký je Váš celkový zdravotní stav? s doplňující specifikací, že je myšleno 
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zdraví jak fyzické, tak psychické (otázka C07). Respondenti odpovídají na pětistupňové škále od 

velmi dobrý až po možnost velmi špatný2. Ke klasické škále je k dispozici varianta odpovědi 

„nevím“, pokud by dotazovaný nepovažoval ani jednu možnost za odpovídající. Zjišťování 

rodinného stavu předchází otázky na domácnost a lidi v ní žijící. Pakliže dotazovaný odpoví, že 

žije v domácnosti s osobou, kterou lze klasifikovat jako manžel/manželka/partner/partnerka, 

tazatel přechází na otázku (F06) rodinného stavu se specifickou sadou odpovědí pro různé druhy 

soužití. Ta se výrazně liší od sady (otázka F11), jež je předkládána respondentovi deklarujícímu, 

který nežije v kohabitaci a ani v domácnosti s manželem/manželkou/partnerem/partnerkou. Ve 

výsledných individuálních datech šesté vlny ESS jsou rozlišovány následující kategorie 

rodinných stavů viz Tab.2 (European Social Survey 2012). Obdobně jako pro shlukovou analýzu 

byly vybrány nové kategorie rodinných stavů vycházející z oficiálních rodinných stavů 

rozlišovaných v datech šetření. Nové kategorie jsou Bez partnera, Partnerství a Rozluka. 

Kategorie lidí žijících v Partnerství byla vytvořena spojením kategorií Ženatý/Vdaná 

a V registrovaném partnerství. Sloučením kategorie Rozvedený/á/Registrované partnerství bylo 

zrušeno a Separovaný/á vznikla nová skupina s názvem Rozluka. Poslední skupina Bez partnera 

zůstala zachována v původní podobě a tvoří ji pouze lidé deklarující rodinný stav jako 

Svobodný/á. V kategorii ovdovělých bylo ve věkové kategorii 30–39 let velmi málo respondentů, 

proto byli ovdovělí z regresní analýzy vynecháni.  

Tab. 2 – Přehled kategorií rodinných stavů v šesté vlně European Social Survey 2012, EU a EFTA 

Ženatý/Vdaná V registrovaném partnerství 

Rozvedený/á/Registrované partnerství bylo zrušeno Separovaný/á 

Ovdovělý/á Svobodný/á 

Zdroj: European Social Survey 2012 

4.2 Metodologie 

K základnímu porovnání hodnot analyzovaných proměnných jsou použity deskriptivní statistiky, 

mezi ně patří aritmetický průměr, medián, rozptyl, minimum a maximum. Mimo základních 

statistických charakteristik jsou použity dvě metody vícerozměrné statistiky, a to shluková 

analýza a vícenásobná regrese s kategoriálními prediktory. Shluková analýza umožňuje 

koncentrovat objekty s podobnými vlastnostmi do homogenních skupin a organizuje je do 

struktur. Výsledkem této datové analýzy jsou roztříděné objekty, které jsou si podobny 

maximálně v rámci jednoho shluku a minimálně s ostatními objekty do tohoto shluku nepatřícími. 

Analýza utvoří vztahy, ale neudává důvody jejich vzniku (Kučera 2019). Výsledky jsou 

interpretovány za pomoci dostupné literatury a znalostí o jednotlivých zemích. K takovému 

datovému souboru je vhodné využít hierarchické metody shlukování, které utváří posloupnost 

rozkladů a tzv. stromovou strukturu. Dle směru, jakým je při zpracování dat postupováno, jsou 

rozděleny hierarchické metody na aglomerativní a divizní. Aglomerativní shlukování postupuje 

od jednotlivých objektů slučováním k utváření skupin, zatímco divizní rozděluje množinu objektů 

do menších shluků. V této analýze je použita první varianta postupující zdola do vyšších úrovní 

                                                      
2 Velmi dobrý, dobrý, uspokojivý, špatný, velmi špatný 
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struktury (Kučera 2019). Na měření vzdáleností mezi shluky je aplikována euklidovská metrika, 

která je základním metrickým měřítkem. Tato metoda je ale citlivá na odlišné rozsahy hodnot 

vstupních proměnných, což zkoriguje standardizace, v tomto konkrétním případě převedení na  

z-skóry (Jarkovský, Littnerová, 2008). Konkrétní výsledky se budou lišit dle kritérií, jakými je 

hodnocena kvalitu rozkladu. Mezi známé postupy patří metoda nejbližšího souseda, 

nejvzdálenějšího souseda, průměrné vazby, centroidní a Wardova metoda. V analýze je použita 

poslední zmíněná Wardova metoda, jejímž kritériem pro spojování shluků je celkový součet 

druhých mocnin odchylek objektů od těžiště v rámci shluku. Podobá se metodě průměrné vazby 

a centroidní metodě a má tendenci tvořit větší shluky podobné velikosti, což je její velkou 

výhodou. (Institut biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity 2019) Výsledné shluky je vhodné 

zobrazit ve stromovém diagramu, tzv. dendrogramu. Na ose x se nejčastěji nachází hladina 

spojování a na ose y je umístěno n větví stromu. Dvě větve splynou v jednu na příslušné hladině 

spojování (Hebák et al. 2004). 

Do shlukové analýzy jsou zahrnuty podíly lidí v jednotlivých rodinných stavech převedené 

na z-skóry, tzn. po odečtení průměru a vydělení směrodatnou odchylkou, aby typologie zemí 

odpovídala struktuře obyvatel, kde každá proměnná má stejnou váhu. Věková skupina 30–39 let, 

je vybrána k analýze z důvodu odkládání manželství do vyššího věku. Právě v této věkové 

skupině by se měly uskutečnit odložené sňatky. Věkové rozmezí 50–54 let je hranicí, do které se 

ještě lidé sezdávají, potažmo reprodukují. Lze předpokládat, že jedinci, kteří nevstoupili do 

manželství do 54 let věku, tak už do něj pravděpodobně nevstoupí. Shluková analýza je provedena 

dle čtyř druhů rodinných stavů: bez partnera, partnerství, vdovství a rozluka pro obě pohlaví 

zvlášť a dohromady. Výsledným výstupem je typologie evropských zemích dle struktury 

rodinného stavu pro ženy a muže, pro srovnání je vytvořena typologie i za obě pohlaví 

dohromady, která je umístěna v příloze. 

Ke zjištění vztahu mezi rodinným stavem a zdravím je použita metoda vícenásobné lineární 

regrese s kategoriálními prediktory. Tato metoda analyzuje vztahy mezi vícero nezávislými 

proměnnými a jednou proměnnou závislou a má za cíl objasnit mezi nimi zákonitosti vztahů 

a závislostí. Pomocí regresní analýzy je možné odhadnout hodnoty závislé proměnné a predikovat 

vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou. Závislou proměnnou je v této regresní 

analýze zdraví (proměnná health), kódované 1 až 5, nižší hodnota znamená lepší zdravotní stav. 

Nezávislými proměnnými (kategoriálními) pak jsou pohlaví, věk, země a rodinný stav, které byly 

převedeny na indikátorové (dummy) proměnné. V datasetu ze šetření odpovídají proměnným 

gender, agea, country a rodstav. Poslední proměnná rodstav je nově vytvořená a vychází 

z proměnné maritalb, která byla transformována do tří kategorií viz kapitola 4.1. Na data bylo 

aplikováno designové vážení (proměnná dweight), pro co největší reprezentativnost vzorku. 

Analýza je provedena v programu IBM SPSS Statistics zvlášť pro ženy a muže. Nejprve je pro 

rodinné stavy provedeno párové srovnání. Pomocí metody párového porovnání je možné získat 

rozdíly hodnot odhadovaných průměrů na škále závislé proměnné – zdraví. Cílem je zjistit, jak 

odlišně vypovídají lidé o svém zdraví v různých rodinných stavech. Odhady průměrů jsou 

provedeny i pro proměnnou země, nicméně bez konkrétního kontrastního kritéria. Regresní 

analýza se odlišuje podle způsobu vložení proměnných do výpočtu metodami ENTER, 
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STEPWISE, BLOCKS. V této analýze je použita metoda ENTER, kdy jsou všechny proměnné 

do výstupu vloženy najednou (Hendl 2012).  

Výstupem vícenásobné lineární regrese jsou tabulky vygenerované programem IBM SPSS 

Statistics. Nejdůležitější jsou Tab. 17, 21, 23, 27, 29, 34, 35, 39 obsahující regresní koeficient 

Beta (B), který udává velikost vlivu nezávisle proměnné na závisle proměnnou pomocí hodnoty 

odhadu změny nezávisle proměnné při nárůstu závisle proměnné (prediktoru) o jednotku. Kladná 

či záporná hodnota koeficientu Beta určuje směr vztahu, zda bude pozitivní nebo negativní (Hendl 

2012).  

4.3 Vybrané státy 

V práci je porovnáno 21 členských států Evropské unie a 3 státy EFTA. Shluková analýza 

srovnává data za vybrané státy ze sčítání roku 2011. Regresní analýza vychází z dat šesté vlny 

European Social Survey (ESS), která byla zhotovena v roce 2012. V obou zdrojích se jedná o data 

za země, nikoliv za osoby mající občanství v dané zemi. Data ze sčítání jsou rozsáhlejší, proto 

původní vzorek obsahoval až 32 států, 28 členských zemí Evropské unie a 4 členské země EFTA. 

Nejprve muselo být z analýzy vyřazeno Lichtenštejnsko, jelikož poskytuje pouze agregovaná data 

za všechny věky dohromady, což pro analýzu dvou věkových skupin 30–39 a 50–54 nebylo 

dostačující. Poněvadž země zahrnuté v datech ESS nekorespondovaly s daty ze sčítání byl jejich 

průnikem vytvořen nový soubor o finálních 24 zemích, které tvoří 21 zemí EU (Belgie, Bulharsko, 

Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Maďarsko, Německo, 

Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie), 

Island, Norsko a Švýcarsko. Tudíž výsledné analýzy na sebe časově navazují a měly by vypovídat 

o situaci v Evropě co možná nejvěrněji. 
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Kapitola 5 

Analýza struktury evropských populací dle rodinného 

stavu 

Cílem analýzy struktury dle rodinného stavu v Evropě je zachytit způsoby moderního soužití 

v evropských populacích a najít v nich podobnosti a odlišnosti. Nejprve je za pomocí deskriptivní 

statistiky charakterizován datový soubor. Postupně jsou charakterizovány vstupní proměnné 

a zajímavé hodnoty. Data pro obě věkové skupiny jsou nejdříve popsána za obě pohlaví 

dohromady a až poté jednotlivě za ženy a muže. Od druhé podkapitoly už je věnována pozornost 

typologii evropských populací dle rodinného stavu ve věkové skupině 30–39 let a 50–54 let 

postupně za ženy a muže.  

5.1 Deskripce dat ze sčítání 2011 

Základní představu o analyzovaných datech poskytují deskriptivní statistiky vstupních 

proměnných – zemích a rodinných stavech. Je zde popsáno všech 24 zemí Evropské unie 

a Evropského sdružení volného obchodu dle 4 základních rodinných stavů pro lepší orientaci 

v použitých datech. V souhrnných tabulkách, které jsou umístěny v příloze, je zaznamenán podíl 

osob v jednotlivých rodinných stavech na celkovém počtu obyvatel v dané zemi a věkové skupině 

v procentech. Před provedením analýzy je z celkového počtu osob odečten rodinný stav neudáno, 

který není pro analýzu relevantní. V tabulce (Tab. 3–6) jsou zobrazeny deskriptivní statistiky, 

konkrétně minimální a maximální hodnoty, průměr, medián a rozptyl za každý druh rodinného 

stavu. 

Průměrný podíl svobodných lidí ve věku 30–39 let v populaci 24 zemí EU a EFTA je 40,76 %, 

nicméně medián se v této kategorii liší od průměru nejvíce, konkrétně je o 1,2procentního bodu 

vyšší (41,96). Největší procento svobodných se nachází ve slovinské populaci (56,07), naopak 

v Polsku je procento svobodných osob ve věku 30–39 let nejmenší (23,12) a osob v partnerství 

největší (70,59). Velkou rozptýlenost hodnot značí vysoká hodnota rozptylu u lidí bez partnera 

(75,66) i s ním (60,92). Nejmenší procento lidí v partnerství není ve Slovinsku, jak by se dalo 

očekávat, ale v Estonsku (39,60). Zajímavých hodnot dosahuje Litva, jelikož má největší procento 
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ovdovělých (0,89) a v rozluce (12,13) v populaci. Výrazně odlišnou výši podílu osob v rozluce 

v 30–39 letech má Irsko, jehož hodnota je zároveň nejnižší, činí 1,57 %. 

Tab. 3 – Popisné statistiky podílů osob v rodinných stavech za obě pohlaví ve věkové skupině 30–39 let, 

vybrané země EU a EFTA, 2011 (%) 

 

Průměr Medián Rozptyl Minimum 
Min. 

(Země) 
Maximum 

Max. 

(Země) 

Bez partnera 40,76 41,96 75,66 23,12 Polsko 56,07 Slovinsko 

Partnerství 52,38 52,34 60,92 39,60 Estonsko 70,59 Polsko 

Vdovství 0,34 0,30 0,03 0,14 Švédsko 0,89 Litva 

Rozluka 6,52 5,82 7,01 1,57 Irsko 12,13 Litva 

Zdroj: EUROSTAT 2011, vlastní výpočty 

Tab. 4 – Popisné statistiky podílů osob v rodinných stavech za obě pohlaví ve věkové skupině 50–54 let, 

vybrané země EU a EFTA, 2011 (%) 

 

Průměr Medián Rozptyl Minimum 
Min. 

(Země) 
Maximum 

Max. 

(Země) 

Bez partnera 13,59 13,22 24,26 5,71 Kypr 27,16 Švédsko 

Partnerství 68,46 68,47 49,49 52,39 Švédsko 83,90 Kypr 

Vdovství 3,16 2,73 2,34 1,17 Švédsko 6,28 Maďarsko 

Rozluka 14,79 15,11 23,69 5,24 Itálie 24,19 Estonsko 

Zdroj: EUROSTAT 2011, vlastní výpočty 

Ve věkové skupině 50–54 let za obě pohlaví dohromady se pohybuje průměr podílů obyvatel 

v rodinných stavech na hodnotách 13,59 – 68,46 – 3,16 – 14,79 v pořadí bez partnera, partnerství, 

vdovství, rozluka. Kleslo maximální procento svobodných na 27,16 konkrétně ve Švédsku 

a minimální procento na 5,71 na Kypru. Rozptyl hodnot se tak výrazně snížil na 24,26 a přiblížil 

se rozptylu u osob v rozluce (23,69). Maximální podíl lidí žijících v rozluce se téměř zdvojnásobil 

(24,19), když Litvu předčilo Estonsko. Minimální hodnotu 5,24 dosahuje Itálie. Minimum 

ovdovělých v populaci má Švédsko. Hodnoty mediánu téměř kopírují průměr, což vypovídá 

o značné homogenitě souboru a minimálním vlivu krajních hodnot na celkovou statistiku. 

Tab. 5 – Popisné statistiky podílů osob v rodinných stavech za ženy a muže ve věkové skupině 30–39 let, 

vybrané země EU a EFTA, 2011 (%) 

 

Ženy 30–39 let Muži 30–39 let 

BP P V R BP P V R 

Průměr 34,83 56,72 0,54 7,92 46,60 48,12 0,14 5,14 

Medián 35,65 57,49 0,45 7,23 48,32 47,49 0,12 4,47 

Rozptyl 76,14 57,81 0,08 9,49 75,94 65,27 0,01 5,06 

Minimum 17,94 42,51 0,22 1,83 28,15 34,82 0,04 0,96 

Maximum 48,97 74,07 1,55 14,52 62,51 67,21 0,62 9,67 

Zdroj: EUROSTAT 2011, vlastní výpočty 

Poznámky: BP – Bez partnera, P – Partnerství, V – Vdovství, R – Rozluka 

U žen ve věkové skupině 30–39 let je oproti mužům větší maximální i minimální podíl osob 

v partnerství. Tento fakt je možné odůvodnit tím, že ženy rodí děti a jsou omezené biologicky, 

tedy mohou rodit pouze do určitého věku, z toho důvodu lze očekávat, že se budou snažit vytvořit 



Markéta Pluhařová: Analýza struktury evropských populací dle rodinných stavů a jejich vliv na zdraví  35 

zázemí pro své dítě třeba v podobě uzavření sňatku s partnerem. U mužů ve věku 30–39 let se 

maximální podíly osob bez partnera (62,51) a s partnerem (66,90) vyrovnávají a rozptyly v těchto 

rodinných stavech dosahují vysokých hodnot (76,40 a 64,70), což může být způsobeno vyšším 

věkem, kdy muži vstupují do manželství. Úroveň průměrného podílu žen bez partnera v populaci 

24 zemích Evropy je nižší než mužů bez partnera a rozptyl značí u obou pohlaví výraznou 

heterogenitu souboru, což dokazuje i vyšší medián oproti průměru. Maximální podíl osob 

v rozluce se u žen nachází v Estonsku, zatímco u mužů v Litvě, nicméně u žen se jedná o 14,52 

%, zatímco u mužů podíl činí 9,67 %. Z velmi nízkých průměrných hodnot u ovdovělých mužů 

je možné očekávat, že ženy se těší poměrně dobrému zdraví. 

Tab. 6 – Popisné statistiky podílů osob v rodinných stavech za ženy a muže ve věkové skupině 50–54 let, 

vybrané země EU a EFTA, 2011 (%) 

 

Ženy 50–54 let Muži 50–54 let 

BP P V R BP P V R 

Průměr 11,28 67,67 4,99 16,06 15,91 69,34 1,26 13,48 

Medián 11,17 67,97 4,28 16,05 14,56 68,32 1,14 14,36 

Rozptyl 20,64 44,90 6,06 25,55 30,36 59,53 0,26 22,19 

Minimum 4,26 53,39 1,82 6,02 5,64 51,42 0,53 4,43 

Maximum 23,53 80,04 9,88 25,71 30,71 87,93 2,37 22,45 

Zdroj: EUROSTAT 2011, vlastní výpočty 

Poznámky: BP – Bez partnera, P – Partnerství, V – Vdovství, R – Rozluka 

Ve starší věkové skupině 50–54 let je maximální podíl žen v partnerství nižší (80,04) než 

u mužů (87,93) a nachází se na Kypru, tedy muži na Kypru ve věku 50–54 let žijí v partnerství 

častěji než ženy. U mužů je ve věku 50–54 let průměrně procentuálně více osob bez partnera 

(15,91) než u žen (11,28), což je možné zdůvodnit tím, že muži nemohou rodit děti a nejsou tak 

věkově omezeni k založení rodiny, je na ně tedy vyvíjeno o něco méně tlaku směřujícímu 

k uzavření manželství, proto i v takto pokročilém věku zůstávají někteří muži svobodní. Oproti 

ženám ve stejném věku je mužů rozvedených průměrně o 2,58procentního bodu méně (13,48). 

Maximální podíl ovdovělých žen (9,88) je výrazně vyšší oproti hodnotě za ovdovělé muže (2,37). 

Zajímavé výše dosahuje i hodnota jejich rozptylu u žen (6,06), která je rovněž výrazně vyšší 

a značí, že v některých zemích se více a v některých zemích se méně hodnoty podílu ovdovělých 

žen přibližují mužům, které jsou nízké. 

Souhrnně u věkové skupiny 30–39 let se u mužů a žen projevuje značná rozptýlenost hodnot 

podílů osob bez partnera a v partnerství v populaci (rozptyly za všechny shluky se pohybují 

v intervalu 60,32 – 79,24), což může být způsobeno většími rozdíly ve struktuře dle rodinného 

stavu v evropských populacích, soubory jsou tak velmi heterogenní. Naopak ve starší věkové 

skupině 50–54 let je hodnota rozptylu o mnoho nižší (minimální rozptyl činí 21,54, maximální 

dosahuje hodnoty 62,12), což značí, že lidé ve vyšším věku mají tendenci se uchylovat spíše ke 

stejným rodinným stavům, ačkoliv mezi nimi existují rozdíly, nejsou už tolik výrazné jako 

v mladších věkových kategoriích. Ovdovělých ve věku 30–39 let je dle očekávání velmi malé 

zastoupení, nicméně ve věku 50–54 let je možné pozorovat rozdíl mezi pohlavími, kdy 

ovdovělých žen je podstatně více oproti mužům napříč evropskými státy (viz Tab. 6). Ženy 

v rozluce jsou celkově početnější složkou populace v mladším i starším věku, zatímco ve věkové 
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skupině 30–39 let tvoří průměrně 7,92 % obyvatel a muži pouze 5,14 %, ve vyšším věku 50–54 

let ženy zaujímají 16,06 % a mužská populace rozvedených v průměru 13,48 %. Ačkoliv se podíl 

žen zvýšil 2,03krát, tak u mužů byl nárůst větší, z původního zastoupení vzrostl 2,62krát. Z výše 

popsaných vstupních dat vychází následující shlukové analýzy. 

5.2 Typologie zemí na základě struktury rodinného stavu 

Dle nejnovějších dostupných dat Eurostatu za rok 2017 se ve 24 v této práci sledovaných státech 

Evropské Unie a EFTA pohyboval průměrný věk při prvním sňatku mužů mezi 29,6 a 36,6 lety 

a žen mezi 27,3 a 33,8 lety, kdy nižší věková hranice patří Polsku a vyšší Švédsku. Zatímco v roce 

2011 se pohyboval průměrný věk při prvním sňatku u mužů mezi 28,6 a 35,5 lety a u žen mezi 

26,2 a 33,0 s extrémními hodnotami u stejných států jako v roce 2017 (EUROSTAT 2019b). 

Z toho vyplývá, že se nejedná pouze o krátkodobé zvýšení v reakci např. na nějakou politickou či 

společenskou změnu, nýbrž o dlouhodobě probíhající trend už od sedmdesátých let 20. století 

(Matějková et al. 2005). Hlavními důvody zvyšování průměrného věku při prvním sňatku mohou 

být odkládání prvního sňatku a celkově rodinného života – dochází k tzv. odkladu životních 

startů, častější výskyt a trvání alternativ manželství a mimomanželských vztahů nebo dlouhodobá 

kohabitace před uzavřením manželství (European Commission 2015). Z těchto důvodů byla 

vybrána věková skupina 30–39 let, v níž lidé, kteří svůj sňatek neodložili, jsou již sezdaní, a ve 

které by mělo dojít k realizaci většiny odložených sňatků. Druhá věková skupina k analýze  

50–54 let představuje v demografii hranici reprodukčního období žen. Stejnou věkovou hranici 

lze uvažovat i pro uzavírání manželství, jelikož realizace reprodukce je jedním z prvotních účelů 

vstupu do rodinného života (Pavlík et al. 1986b). Můžeme tak předpokládat, že lidé vstupují do 

manželství nejvíce do padesátého roku věku, v následujících letech sňatečnost klesá a udržuje se 

na velmi nízkých hodnotách, tudíž zahrnutí vyšších věků není pro analýzu relevantní. 

Shluková analýza je provedena pro věkovou skupinu 30–39 a 50–54 let na 24 zemích 

Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu ve 4 rodinných stavech za muže a ženy 

zvlášť a za obě pohlaví dohromady je uvedena v příloze. Pro snadnou orientaci v analyzovaných 

datových souborech byly vytvořeny popisné statistiky výše v tabulkách. Nyní už je soustředěna 

pozornost na samotnou analýzu, jejímž cílem je vytvoření typologií zemí s podobnou strukturou 

obyvatel dle rodinného stavu. Jelikož do analýzy vstupuje 24 zemí, počet skupin v jedné analýze 

byl zvolen na 4-5 z toho důvodu, aby třídění nebylo příliš hrubé a neskrylo důležité odlišnosti (při 

menším počtu shluků), a zároveň nebylo ani příliš jemné a nevytvářelo z nuancí zásadní dělící 

prvky (při větším počtu shluků). Tento počet nelze označit za jediný správný a ostatní za špatné, 

záleží na citu autora, pro jaký se rozhodne. I přes předem očekávaný počet skupin je brán zřetel 

na hladinu spojování shluků a výslednou početnost skupin. Jak již bylo uvedeno v kapitole 

Metodologie (4.2), hierarchické třídění do shluků je provedeno Wardovou metodou, vstupem do 

shlukové analýzy je matice vzdáleností vypočtená čtvercovou euklidovskou metrikou a hodnoty 

vstupních proměnných jsou převedeny na z-skóry. 
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5.3 Typologie struktur rodinných stavů pro ženy 

Tento oddíl se věnuje shlukové analýze pro ženské pohlaví. V metodice se od analýzy pro obě 

pohlaví dohromady nikterak neliší, pouze se mění vstupní data, která jsou popsána v tabulce 7. 

Data jsou zpracována za ženy a muže zvlášť, jelikož v roce 2013 byl průměrný věk při prvním 

sňatku ve všech členských státech EU kromě Irska nižší u žen než u mužů. Irsko je jedinou 

výjimkou, kde muži jsou při prvním sňatku průměrně o rok mladší než ženy. Ve všech ostatních 

státech EU jsou muži při prvním sňatku průměrně okolo dvou až tří let starší než ženy 

(EUROSTAT 2015). Z toho důvodu se struktura mužů a žen dle rodinného stavu může lišit 

a vykazovat zajímavé skutečnosti, které by při analýze pro obě pohlaví dohromady byly skryté. 

Následující grafy, tzv. dendrogramy, jsou uvedeny pro snazší interpretaci, představu, 

vzájemné srovnání a pozorování změn seskupení zemí. Na levém grafu pro ženy ve věkové 

skupině 30–39 let jsou skupiny utvořeny na hladině spojování 5,5. Dvě dvojice skupin jsou 

spojeny na hladině spojování 25, což reflektuje výraznou odlišnost mezi těmito dvěma skupinami. 

Páry skupin se dále pojí na hladině spojování 6 a 7, mezi nimi jsou už podobnosti větší. Naopak 

graf, který se nachází na pravé straně a zobrazuje shlukování u žen ve věku 50–54 let, zachycuje 

skupiny vzájemně velmi heterogenní. Skupiny byly utvořeny na vzdálenosti 7. Skupiny se pojí 

na hodnotách 25, 19 a 8 hladiny spojování, liší se tedy mnohem zásadněji. 

Zdroj: EUROSTAT 2011, vlastní zpracování 

Poznámky: vstupní proměnné – podíly žen v rodinných stavech transformované na z-skóry, Wardova 

metoda, Euklidovská vzdálenost  

Pro věk 30–39 let byly identifikovány následující skupiny: 

1. Belgie, Bulharsko, Česko, Maďarsko, Portugalsko, Slovensko 

2. Dánsko, Německo, Irsko, Španělsko, Itálie, Nizozemsko, Finsko, Velká Británie, 

Švýcarsko 

3. Estonsko, Francie, Slovinsko, Švédsko, Island, Norsko 

4. Kypr, Litva, Polsko 

Obr. 2 – Typologie 24 zemí EU a EFTA podle struktury populace dle rodinných stavů, věk 30–39 let a 

50–54 let, ženy, 2011 (%) 
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Tab. 7 – Průměrná struktura obyvatel dle rodinného stavu (%) ve skupině, ženy, věk 30–39 let, vybrané 

země EU a EFTA, 2011 

Skupina Bez partnera Partnerství Vdovství Rozluka 

1. 29,84 58,72 0,67 10,76 

2. 36,58 57,02 0,39 6,02 

3. 45,46 47,13 0,37 7,03 

4. 18,30 70,96 1,04 9,70 

Zdroj: EUROSTAT 2011, vlastní výpočty a zpracování 

První skupina je tvořena z poloviny státy střední Evropy. Je charakteristická průměrným 

procentem osob v rozluce, které je u těchto převážně středoevropských států nejvyšší (10,92). 

Průměrný podíl lidí bez partnera je 29,48, u kterých je mezi hodnotami poměrně veliký rozptyl 

(15,5). Osob v partnerství je v této skupině jako druhých nejvíce (58,15) a ovdovělých průměrně 

0,67 %. Z důvodu vysokého podílu rozvedených lze osoby této skupiny označit s nadsázkou za 

„nerozhodné“.  

Druhá skupina je nejpočetnější a vzhledem ke geografické poloze zemí velmi různorodá. 

Průměrný podíl žen bez partnera je v druhé skupině 36,58 % a žen v partnerství 57,02 %, což 

nejsou nikterak vysoké ani příliš nízké hodnoty ve srovnání s ostatními skupinami. U průměrného 

procenta ovdovělých patří k nejnižším (0,39) a u lidí v rozluce je nejnižší úplně s 6,02 %. 

Vzhledem k nijak nevybočujícím hodnotám podílů ve struktuře skupiny, by se obyvatelé států 

z této skupiny daly nazvat jako „průměrní“. 

V třetí skupině se soustředí státy severní a západní Evropy. S tím, že u žen mírně převažuje 

průměrný podíl osob v partnerství (47,13) nad osobami bez partnera (45,46). U ovdovělých patří 

tento shluk opět k nejnižším, u žen nabývá průměrné procento ovdovělých 0,37 %, zatímco 

u mužů je průměrné procento ve všech skupinách kromě Itálie nižší. Tento fakt může být 

například mírnou mužskou nadúmrtností v mladém věku. Tento shluk je nadneseně nazván 

„sólisté“, jelikož podíl svobodných ve struktuře je nejvyšší ze všech.  

Ve čtvrté skupině se nachází státy s vysokým procentem věřících v populaci. Sestává z Kypru, 

Polska a Litvy, která se od zbylých dvou odlišuje více a mohla by tvořit samostatnou skupinu. 

Vysoký průměrný podíl žen v partnerství (70,96) ve věku 30–39 let může být způsoben přenosem 

křesťanských hodnot do života a vírou v instituci manželství. Naopak svobodných žen bez 

partnera je v těchto zemích velmi málo, průměrně 18,30 %. Nejvyšší průměrný podíl ze všech 

skupin je zde u žen ovdovělých (1,04) a k nejvyšším patří u rozvedených (9,70), což může být 

daň za sňatek v útlém věku. Z důvodu vysokého podílu sezdaných osob, a zároveň společných 

charakteristik států jsou země této skupiny označeny jako „věřící“. 

Pro věk 50–54 let byly identifikovány následující skupiny: 

1. Belgie, Německo, Nizozemsko, Velká Británie, Švýcarsko  

2. Bulharsko, Irsko, Španělsko, Itálie, Kypr, Polsko, Portugalsko, Slovinsko 

3. Česko, Estonsko, Litva, Maďarsko, Slovensko 

4. Dánsko, Francie, Finsko, Švédsko, Island, Norsko 
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Tab. 8 – Průměrná struktura obyvatel dle rodinného stavu (%) ve skupině, ženy, věk 50–54 let, vybrané 

země EU a EFTA, 2011 

Skupina Bez partnera Partnerství Vdovství Rozluka 

1. 10,54 68,45 3,46 17,55 

2. 9,47 74,57 5,80 10,16 

3. 7,44 63,25 8,04 21,26 

4. 17,51 61,49 2,66 18,35 

Zdroj: EUROSTAT 2011, vlastní výpočty a zpracování 

Ve věkové kategorii 50–54 let vznikla nová seskupení států. První skupina je tvořena směsicí 

států převážně ze západní Evropy. Průměrná struktura těchto států není nijak extrémní, v každém 

rodinném stavu průměrný podíl nijak nevyniká. Procento žen bez partnera je v průměru 10,54, 

v partnerství 68,45, ovdovělých 3,46 a v rozluce 17,55. Rozptyl nepřesahuje hranici 3, tudíž 

struktury jednotlivých států ve shluku nejsou zvláště odlišné, celkově se jedná tedy o „průměrné“. 

Druhá skupina sestává z geograficky různorodých států. Mnohé země jsou nábožensky 

založené, proto je možné očekávat důvěru v manželství, a tedy vyšší procento sezdaných lidí 

a nižší procento rozvedených ve struktuře populace. Podíl žen v páru je průměrně v této skupině 

nejvyšší (74,57). Průměrné procento svobodných je 9,47 % a o něco málo vyšší (10,16) je podíl 

osob v rozluce. Ovdovělých žen je průměrně v této skupině 5,80 %. Lidé v této skupině jsou 

pojmenováni jako „věřící“. 

Třetí skupina je v podobném složení jako při shlukové analýze pro ženy ve věku 30–39 let. 

Průměrná struktura populace v této skupině je velmi podobná i vůči zbylým shlukům. Výjimkou 

je, že v této skupině se nachází nejnižší průměrné procento žen bez partnera, čemuž tak 

v mladších věkové kategorii nebylo. Dále je skupina specifická nejvyšším průměrným procentem 

ovdovělých (8,04) a v rozluce (21,26). Průměrný podíl vdaných žen je 63,25 %. Obyvatelé států 

třetího shluku jsou tzv. „nerozhodní“. 

Ve čtvrté skupině se znovu nachází skandinávské země, kromě Švédska a Norska je zde 

tentokrát i Finsko, Island a Dánsko, výjimku tvoří Francie. Svou strukturou výrazněji vybočuje 

Švédsko, které má nejvyšší podíl bez partnera, nejnižší s partnerem a výrazně nižší podíl 

ovdovělých, což způsobuje vyšší rozptyly v jednotlivých kategoriích (např. u partnerství 23,26). 

Vůči ostatním shlukům mají tyto země průměrně 17,51 % žen svobodných, což je ze všech 

nejvíce, a naopak vdaných je průměrně nejméně 61,49 %, proto jsou označeni jako „sólisté“. 

Průměrné procento ovdovělých mají tyto tři skandinávské země nejnižší 2,66 %. Tyto země mají 

také vysoký podíl rozvedených žen, konkrétně 18,35 %, což je druhá nejvyšší průměrná hodnota 

v této analýze. 

5.4 Typologie struktur rodinných stavů pro muže 

V tomto oddílu je zaměřena pozornost na analýzu struktury populace dle rodinného stavu za 

mužské pohlaví. V předchozím oddíle byly u žen rozpoznány určité odchylky od hodnot 

zjištěných při analýze pro obě pohlaví dohromady (v příloze), tudíž získaná data za muže ucelí 

pohled na rozložení rodinných stavů dle pohlaví ve struktuře obyvatel 24 zemí Evropské unie. 

V mladší věkové skupině 30–39 let bylo vyděleno výjimečně 5 skupin, jelikož struktura obyvatel 
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dle rodinného stavu byla v Itálii natolik odlišná od ostatních skupin, že by se pro vytvoření pouze 

4 shluků muselo spojit 16 zemí, čímž by velmi pravděpodobně došlo ke ztrátě důležitých dat. Ve 

vyšším věku 50–54 let se státy spojily do skupin snáze a vytvoření 4 skupin bylo znovu funkční. 

Nadcházející grafy znázorňují níže popsanou strukturu podle rodinného stavu pro muže ve 

věku 30–39 let a 50–54 let. Pro věk 30–39 let se skupiny utvořily na vzdálenosti 4. Na hladině 

spojování 25 došlo k prvnímu dělení zemí. Zbytek států se vyděluje na hladině 15, kde Itálie utváří 

skupinu sama pro sebe a ze zbylých zemí vznikají dvě skupiny na hladině spojování 5 a 7. Pro 

věk 50–54 let je struktura evropských populací dle rodinného stavu velmi podobná, nicméně 

uspořádané celky se vytváří na vzdálenosti 7. Tentokrát se první dvojice skupin pojí na hladině 

15, jejichž součástí je tentokrát i Itálie. Druhá dvojice vzniká na hladině spojování 9. 

Zdroj: EUROSTAT 2011, vlastní zpracování 

Poznámky: vstupní proměnné – podíly žen v rodinných stavech transformované na z-skóry, Wardova 

metoda, Euklidovská vzdálenost  

Pro věk 30–39 let byly identifikovány následující skupiny: 

1. Belgie, Česko, Litva, Portugalsko, Slovensko 

2. Bulharsko, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Španělsko, Francie, Maďarsko, Finsko, 

Velká Británie, Švýcarsko 

3. Itálie 

4. Kypr, Polsko 

5. Nizozemsko, Slovinsko, Švédsko, Island, Norsko 

První skupina, které je součástí Česko a Slovensko, má průměrný podíl svobodných mužů 

37,78 % a mužů v partnerství 53,88 %. Nicméně u obou druhů rodinných stavů je velký rozptyl 

(28,45 a 20,51). Nejedná se tedy o příliš homogenní uskupení, jelikož do ní byla zahrnuta Litva, 

která se na vyšší hodnotě rozptylu výrazně přičinila, nicméně s průměrem ovdovělých a v rozluce 

do shluku zapadá. Tato skupina má také největší průměrný podíl osob žijících v rozluce ze všech 

(8,18), z toho důvodu je možné použít pro tento shluk označení „nerozhodní“. Průměrný podíl 

ovdovělých dosahuje výše 0,15 %. 

Obr. 3 – Typologie 24 zemí EU a EFTA podle struktury populace dle rodinných stavů, věk 30–39 let  

a 50–54 let, muži, 2011 (%) 
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Druhá nejpočetnější skupina je souhrnně geograficky velmi obtížně charakterizovatelná, 

jelikož její členské státy jsou napříč celou Evropou. Specifické je, že mají průměrný podíl mužů 

bez partnera vyšší než v partnerství, ačkoliv rozdíl není tak markantní, pouze 3,01procentního 

bodu, i tak jsou nazváni jako „průměrní“. Průměrné procento ovdovělých je 0,13 a mužů v rozluce 

4,88. Rozptyly u všech kategorií rodinných stavů dosahují poměrně nízkých hodnot, shluk by 

mohl být považován za homogenní, narušuje ho pouze hodnota průměrného podílu osob 

v partnerství v Estonsku, která způsobuje rozptyl dosahující hodnoty 15,19. 

Třetí skupina je tvořena, jak již je zmíněno v úvodu do toho oddílu, pouze Itálií. Struktura dle 

rodinného stavu v této populaci vybočuje od ostatních zemí vysokým podílem svobodných mužů 

(50,01), zároveň pouze o málo menším podílem mužů ženatých (48,41), což je způsobeno méně 

častými rozvody těchto mužů, relativní počet osob v rozluce je pouze 0,96 %. Přestože Italové ve 

věku 30–39 let měli v roce 2011 nejvyšší procento ovdovělých ze všech 24 evropských zemí 

1,69 %, tak se jedná oproti ženám stále o nízké číslo. Ve stejném věku u žen bylo ovdovělých 

2,42 %. 

Čtvrtá skupina se již tradičně skládá z Polska a Kypru, tzv. „věřících“, pouze tentokrát se 

k nim neřadí i Litva. Této skupině patří nejmenší relativní počet svobodných mužů (28,90), na 

druhou stranu největší průměrný podíl mužů v partnerství (66,84). Čtvrtá skupina má nízkou 

průměrnou hodnotu podílu ovdovělých 0,12 % a průměrné procento lidí žijících v rozluce 4,14 %. 

V poslední páté skupině se nachází země severní a západní Evropy, již s nadsázkou označena 

za „sólisty“. U mužů se projevila tendence neuzavírat sňatky více, tudíž průměrné procento osob 

bez partnera dosahuje 56,52 %, zatímco v partnerství pouze 39,52 %. Dále je skupina specifická 

nejnižším relativním počtem ovdovělých 0,06. Mužů žijících v rozluce je v této skupině průměrně 

3,90 %.  

Tab. 9 – Průměrná struktura obyvatel dle rodinného stavu (%) ve skupině, muži, věk 30–39 let, vybrané 

země EU, 2011 

Skupina Bez partnera Partnerství Vdovství Rozluka 

1. 37,78 53,88 0,15 8,18 

2. 49,00 45,99 0,13 4,88 

3. 50,01 48,41 0,62 0,96 

4. 28,90 66,84 0,12 4,14 

5. 56,52 39,52 0,06 3,90 

Zdroj: EUROSTAT 2011, vlastní výpočty a zpracování 

Pro věk 50–54 let byly identifikovány následující skupiny: 

1. Belgie, Česko, Německo, Nizozemsko, Velká Británie, Švýcarsko 

2. Bulharsko, Estonsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Slovensko 

3. Dánsko, Francie, Slovinsko, Finsko, Švédsko, Island, Norsko  

4. Irsko, Španělsko, Itálie, Kypr, Portugalsko 

První skupina poslední shlukové analýzy za muže ve věku 50–54 let je tvořen ze států 

převážně střední a západní Evropy. Součástí této skupiny je Česko, které se svou strukturou 

populace dle rodinného stavu výjimečně odpoutalo od Slovenska. Ve všech ostatních analýzách 

(za obě pohlaví dohromady, za ženy v obou věkových kategoriích a za muže ve věku 30–39 let) 
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se struktury států původního Československa velmi podobaly a byly součástí jedné skupiny. 

U mužů ve starší věkové kategorii čeští muži zůstávají častěji svobodní. Průměrná hodnota podílu 

v první skupině u svobodných činí 14,36 a u mužů v páru 68,78. Procento ovdovělých patří 

k nejnižším (1,02). Naopak průměrný podíl osob žijících v rozluce je 15,84 %. Průměrnost 

u všech hodnot rodinných stavů přinesla této skupině i její název – „průměrní“. 

Ve druhé skupině se nachází země převážně střední a východní Evropy. Lze je charakterizovat 

nejnižším průměrným podílem osob bez partnera (12,03), velmi vysokým podílem lidí 

v partnerství (70,56), ale zároveň mají i vysoké průměrné procento mužů žijících v rozluce 

(15,38). Procento mužů v páru v populaci Maďarska a Estonska se značně liší od ostatních zemích 

ve skupině (63,61 a 61,59), proto rozptyl dosahuje hodnoty 41,66. Tato skupina se dále vyznačuje 

vysokým relativním počtem ovdovělých (2,03). Díky vysoké rozvodovosti byli obyvatelé zemí 

této skupiny označeni za „nerozhodné“. 

Třetí skupina je složena ze států severní a západní Evropy. Skupina je velmi specifická svým 

vysokým podílem mužů bez partnera ve vyšším věku a zároveň nízkým podílem mužů 

v partnerství, průměrně 22,95 % oproti 61,73 %. Dalšího prvenství dosahuje v této analýze 

u kategorie ovdovělých, jejichž průměrný podíl je 0,84 a velmi vysoký relativní počet osob 

v rozluce 14,48. Tato skupina nese název „sólisté“. 

Čtvrtá skupina sestává ze zemí ležících na jihu Evropy a Irska. Tyto státy mají největší 

průměrný podíl ženatých mužů v populaci ve věku 50–54 let 79,23 %. S tím souvisí i nízké 

procento mužů svobodných 12,57 a v rozluce (6,99), které je nejnižší (více jak o polovinu od 

ostatních skupin) ze všech skupin, proto se nadneseně nazývají „věřící“. Ovdovělých mužů je 

průměrně v této skupině 1,22 %. 

Tab. 10 – Průměrná struktura obyvatel dle rodinného stavu (%) ve skupině, muži, věk 50–54 let, vybrané 

země EU a EFTA, 2011 

Skupina Bez partnera Partnerství Vdovství Rozluka 

1. 14,36 68,78 1,02 15,84 

2. 12,03 70,56 2,03 15,38 

3. 22,95 61,73 0,84 14,48 

4. 12,57 79,23 1,22 6,99 

Zdroj: EUROSTAT 2011, vlastní výpočty a zpracování 

5.5 Shrnutí klasifikace rodinných struktur 

Ve skupinách vytvořených shlukovou analýzou se nejčastěji objevovaly čtyři druhy skupin. 

Pracovními názvy byly označeny jako věřící, nerozhodní, průměrní a sólisté. Skupina věřících 

byla obvykle tvořena trojicí zemí Litvou, Polskem a Kyprem, ve kterých se většina obyvatel hlásí 

k určitému druhu náboženství, tudíž u nich lze očekávat vyšší míru důvěry v institut manželství 

než u jiných států. Název věřící označuje víru v manželství i ve smyslu náboženství. Jako 

nerozhodní byla pojmenována skupina států mající vysoké procento osob v partnerství, a zároveň 

i osob v rozluce v populaci. Do této skupiny převážně patří státy bývalého Východního bloku, 

pobaltské státy a Portugalsko. Třetí skupinou jsou průměrní, tedy státy, které svými hodnotami 

v žádném rodinném stavu nijak nevynikají. Nejčastěji sem patří země západní a severní Evropy. 
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Poslední skupinou jsou sólisté, státy, které mají vysoký podíl svobodných i ve vyšším věku. 

Obvykle se vyšší podíl svobodných váže s nízkým podílem ovdovělých. Typický příkladem 

tohoto shluku jsou skandinávské země.  

Souhrnně z provedených analýz vyplývá, že ženy byly v roce 2011 častěji ovdovělé než muži, 

což vypovídá o mužské nadúmrtnosti ve vyšších věkových kategoriích. Naděje dožití pro stejný 

rok 2011 v průměru za 24 vybraných států EU a EFTA je pro muže 76,7, zatímco pro ženy 82,6. 

Což značí očekávání, že ženy budou žít déle i v následujících letech a nejspíše budou i nadále 

častěji ovdovělé než muži (EUROSTAT 2019a). Ze shlukové analýzy vychází, že muži jsou 

častěji svobodní než ženy, což lze odůvodnit biologickými limity reprodukčních schopností u žen, 

které hledají zázemí pro své děti. Největší podíl osob v partnerství se opakovaně nacházel 

u skupiny věřících, která byla nejčastěji tvořena Kyprem, Litvou a Polskem. Název vznikl z toho 

důvodu, že v těchto zemích minimálně 70 % obyvatel deklaruje, že jsou věřící, více jak 60 % lidí 

navštěvuje alespoň jednou měsíčně církevní služby a uvádí, že bůh je pro ně důležitý (EVS 2018). 

Dalším opakujícím se jevem byla příslušnost Česka a Slovenska ve skupině nerozhodní, která 

dosahovala vysokých podílů rozvedených osob v populaci. Doplňovaly je státy jako Maďarsko, 

Portugalsko, Estonsko, nebo i Litva. 

V první kapitole této bakalářské práce byly stanoveny 3 hypotézy. První hypotéza 

vypovídající o skandinávských zemích s nejvyšším podílem osob bez partnera v populaci se 

potvrdila. V analýzách za muže a ženy zvlášť se vždy ve skupině s nejvyšším procentem osob bez 

partnera v populaci objevilo Švédsko a Norsko, pravděpodobně z důvodu většího zastoupení již 

tradičního nesezdaného soužití (Šlechtová 2006). Tyto dvě země byly často doplněny Islandem, 

Slovinskem Finskem či Dánskem. Ačkoliv skandinávské státy se vždy nenachází v jedné skupině, 

podíl osob bez partnera patří i tak mezi nejvyšší. Druhá hypotéza přisuzuje vysoké procento osob 

v partnerství, ale zároveň vysoké procento lidí v rozluce, populacím střední a východní Evropy. 

Skupiny s těmito charakteristikami byly označeny jako nerozhodní, kteří sestávají z Česka, 

Slovenska, Maďarska, Bulharska a dále se k nim pojilo Polsko nebo státy, které v některých 

rozdělení Evropy spadají k severským, Estonsko a Litva. Lze konstatovat, že i H2 byla shlukovou 

analýzou potvrzena. Třetí hypotéza očekává vysoké procento lidí v partnerství a nízké procento 

osob v rozluce ve struktuře populace u států jižní Evropy. H3 se ale nepotvrdila, jelikož u mužů 

i žen v mladší věkové kategorii 30–39 let se z této skupiny vymyká Portugalsko, z důvodu 

vysokého procenta lidí žijících v rozluce a u mužů ve stejném věku ještě Itálie, u které převažuje 

podíl svobodných nad podílem v partnerství. U států jižní Evropy ve vyšší věkové kategorii  

50–54 let se vyskytuje vzorec chování, které bylo očekáváno v hypotéze, nicméně v mladší 

věkové skupině se struktura populace dle rodinného stavu mezi státy liší.  
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Kapitola 6 

Analýza vztahu rodinného stavu a zdraví 

Vztah rodinného stavu a zdraví je často diskutovaným a zkoumaným tématem a na několika 

provedených výzkumech byl vztah dokonce potvrzen, nicméně např. Hamplová (2006) 

upozorňuje, že je tento vztah v různých zemích odlišný. Na základě rešerše literatury je 

vypracována vícenásobná regresní analýza vztahu rodinného stavu a zdraví z individuálních dat 

šesté vlny European Social Survey (ESS) z roku 2012 pro 24 vybraných států Evropské unie (EU) 

a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) za muže a ženy zvlášť ve věkových skupinách 

30–39 a 50–54 let. Nejprve je popsán užitý datový soubor pomocí deskriptivní statistiky. Poté je 

provedena samotná regresní analýza za ženy a muže zvlášť. 

6.1 Deskripce dat z šesté vlny ESS 2012 

Po vybrání relevantních proměnných pro tuto bakalářskou práci má datový soubor 24 zemí 

vycházející z dat šesté vlny ESS z roku 2012 10 857 respondentů, 5 953 žen a 4 904 mužů. Použitá 

data prošla designovým vážením, tudíž výsledné počty respondentů pro analýzu se mírně liší, což 

je možné vidět v následujících tabulkách (Tab.11 – vážená data, Tab. 12, 13 – nevážená data). 

Mezi vstupní proměnné patří věk, pohlaví, země, rodinný stav a zdraví. Analýza vztahu rodinného 

stavu a zdraví je provedena, aby co nejvěrněji navázala na předchozí typologii evropských 

populací dle rodinného stavu, tudíž proměnné, které bylo možno sjednotit, byly sjednoceny. 

Vztah rodinného stavu, zde ve smyslu partnerství, a zdraví je analyzován pro dvě věkové skupiny 

30–39 a 50–54 let, za muže a ženy zvlášť ve 24 vybraných zemích Evropské unie (EU) a zemích 

Evropského sdružení volného obchodu (EFTA). Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.2 Rodinný stav 

a zdraví, pro analýzu zdraví v souvislosti se vztahy v rodině v této bakalářské práci je důležité, 

zda osoba žije v páru, po předchozí párové zkušenosti žije sama, či doposud nebyla v manželství, 

ani v registrovaném partnerství. Pro rodinné stavy byly vytvořeny 3 nové kategorie totožné 

s kategoriemi ze sčítání: Partnerství (součtem osob v manželství a registrovaném partnerství), 

Rozluka (osoby rozvedené, v separaci, a jejichž registrované partnerství bylo zrušeno), Bez 

partnera (osoby, které nikdy nevstoupily do svazku manželského, ani neuzavřeli registrované 

partnerství). Kategorie Vdovství, která figuruje v analýze dat ze sčítání, nebyla zahrnuta vzhledem 

k velmi malému počtu ovdovělých respondentů. Proměnná zdraví vzniká odpovědí na otázku 
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Jaký je Váš celkový zdravotní stav? a je klasifikována na pětistupňové škále od 1 do 5, kde 1 je 

velmi dobré zdraví, dále dobré, uspokojivé, špatné, až 5 velmi špatné zdraví. Základní představu 

o podobě analyzovaných dat mohou poskytnout popisné statistiky. V následujících tabulkách jsou 

deskriptivně analyzovány vstupní proměnné ve vytvořeném pracovním souboru (Tab. 11–13). 

Tab. 11 – Datový soubor, ženy, věk 30–39 a 50–54 let, vybrané země EU a EFTA, 2012 

 Ženy 30–39 let Ženy 50–54 let 

 N N (bez vah) N N (bez vah) 

Zahrnuto 3 603 3 376 2 058 1 823 

Nezahrnuto 0 243 0 104 

Celkem 3 603 3 619 2 058 1 927 

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Poznámky: N – počet respondentů po vážení, N (bez vah) – počet respondentů v původním datovém 

souboru bez vážení 

Tab. 12 – Popisné statistiky pro kategorie rodinného stavu, ženy, věk 30–39 a 50–54 let, vybrané země 

EU a EFTA, 2012 

30–39 let Počet Procento 50–54 let Počet Procento 

Partnerství 2 010 55,54 Partnerství 1 281 66,48 

Rozluka 343 9,48 Rozluka 403 20,91 

Bez partnera 1 266 34,98 Bez partnera 243 12,61 

Celkem 3 619 100,00 Celkem 1 927 100,00 

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování, nevážená data 

Tab. 13 – Popisné statistiky pro kategorie zdraví, ženy, věk 30–39 a 50–54 let, vybrané země EU a EFTA, 

2012 

Zdraví 

Ženy 30–39 let Ženy 50–54 let 

Počet Procento 
Kumulativní 

procento 
Počet Procento 

Kumulativní 

procento 

Velmi dobré 1 188 32,83 32,83 308 15,98 15,98 

Dobré 1 783 49,27 82,09 880 45,67 61,65 

Uspokojivé 540 14,92 97,02 567 29,42 91,07 

Špatné 99 2,74 99,75 150 7,78 98,86 

Velmi špatné 9 0,25 100,00 22 1,14 100,00 

Celkem 3 619 100,00  1 927 100,00  

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování, nevážená data 

Ve věku 30–39 let se výzkumu zúčastnilo 3 619 žen, po aplikaci vah 3 603 (viz Tab. 11). 

Většina z nich žila v páru (2010) a 34 % z nich (1266) bylo svobodných. V rozluce bylo pouze 

9,48 % žen. Necelá polovina (49,27 %) uvedla, že se těší dobrému zdraví, naopak pouze 9 

respondentek označilo své zdraví za velmi špatné (Tab. 12). Z celkového počtu 97,02 % žen ve 

věku 30–39 let má alespoň uspokojivé zdraví (Tab. 13). Ve věkové skupině 50–54 let se do 

European Social Survey zapojilo 1 927 žen, po vážení jich bylo 2 058 (Tab. 11). Svobodných jich 

bylo necelých 13 % a v páru žilo 1 281 žen (66,48 %). V rozluce žilo téměř 21 % (403) žen (viz 

Tab. 12). Ve starší věkové skupině ženy také nejčastěji uváděly, že mají dobré zdraví (45,67 %). 
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Nicméně na základě Tab. 13 minimálně uspokojivé zdraví mělo jen 91,07 % a za velmi špatný 

označilo svůj zdravotní stav 22 žen (1,14 %). 

Mužů v mladší věkové skupině se výzkumu ESS zúčastnilo celkem 3 163, po designovém 

vážení jich bylo méně 3 099 (Tab. 14). V páru jich žilo 1533, což tvoří 48,5 % z celkového počtu, 

a o trochu méně jich bylo svobodných 46 %. Rozvedených ve věku 30–39 let bylo ve výzkumu 

pouze 176 (viz Tab. 15). Stejně jako ženy, většina mužů uvedla, že se těší dobrému zdraví 

(50,8 %). Naopak nejméně mužů označilo své zdraví za velmi špatné (11). Alespoň uspokojivě 

zdravých bylo 97,5 % osob, což lze pozorovat v Tab. 16. Ze starší věkové kategorie 50–54 let 

bylo součástí výzkumu 1 819 mužů, po aplikaci vah 1 947 (Tab. 14). Drtivá většina byla v tomto 

věku v páru (68,77 %), zatímco svobodní muži a muži v rozluce tvořili téměř shodně 15 % 

(Tab. 15). Nejvíce starších mužů uvedlo své zdraví jako dobré (49,42 %). Nejméně respondentů 

označilo svůj zdravotní stav za velmi špatný (27). Celkem bylo zdravých minimálně uspokojivě 

92,08 % lidí (viz Tab. 16). 

Tab. 14 – Datový soubor, muži, věk 30–39 a 50–54 let, vybrané země EU a EFTA, 2012 

 Muži 30–39 let Muži 50–54 let 

 N N (bez vah) N N (bez vah) 

Zahrnuto 3 099 2 966 1 947 1 721 

Nezahrnuto 0 197 0 98 

Celkem 3 099 3 163 1 947 1 819 

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Tab. 15 – Popisné statistiky pro kategorie rodinného stavu, muži, věk 30–39 a 50–54 let, vybrané země 

EU a EFTA, 2011 

30–39 let Počet Procento 50–54 let Počet Procento 

Partnerství 1 533 48,5 Partnerství 1 251 68,77 

Rozluka 176 5,6 Rozluka 288 15,83 

Bez partnera 1 454 46,0 Bez partnera 280 15,39 

Celkem 3 163 100,0 Celkem 1 819 100,00 

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování, nevážená data 

Tab. 16 – Popisné statistiky pro kategorie zdraví, muži, věk 30–39 a 50–54 let, vybrané země EU a EFTA, 

2011 

Zdraví 

Muži 30–39 let Muži 50–54 let 

Počet Procento 
Kumulativní 

procento 
Počet Procento 

Kumulativní 

procento 

Velmi dobré 1 065 33,7 33,7 316 17,37 17,37 

Dobré 1 606 50,8 84,4 899 49,42 66,79 

Uspokojivé 413 13,1 97,5 460 25,29 92,08 

Špatné 68 2,1 99,7 117 6,43 98,52 

Velmi špatné 11 0,3 100,0 27 1,48 100,00 

Celkem 3 163 100,0  1 819 100,00  

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování, nevážená data 
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Celkově do analýzy vstoupilo 10 857 respondentů, 5 953 žen a 4 904 mužů. Muži i ženy v obou 

věkových kategoriích 30–39 a 50–54 let žili nejčastěji v páru. V nižším věku bylo nejméně osob 

rozvedených, ve vyšším věku svobodných u obou pohlaví. Zároveň u obou pohlaví a obou věků 

bylo nejčastěji označováno zdraví jako dobré. S vyšším věkem počet lidí, kteří uvedli, že jejich 

zdraví je velmi špatné, stoupal. Ve všech případech byla alespoň uspokojivě zdravá drtivá většina 

osob, přes 90 % respondentů. 

6.2 Vztah zdraví a rodinného stavu: regresní modely pro ženy 

Pro vztah rodinného stavu a zdraví za muže a ženy ve věku 30–39 a 50–54 let byly vypočítány 

vždy dva modely. Nejprve byl spočítán model A pro rodinné stavy (Tab. 17). Všechny hodnoty 

odhadů parametrů i celkový efekt modelu A jsou signifikantní na hladině významnosti α 5 %. 

Akaikovo informační kritérium, které čím je nižší, tím má model lepší vypovídací hodnotu, činilo 

8 336,203. Pro odhad je důležitý koeficient B, který říká, o kolik se zvýší závisle proměnná, když 

se nezávislé zvýší o jednotku. Hodnota koeficientu B u referenční kategorie pro rodinné stavy, 

kterou představuje v této bakalářské práci Partnerství, je 1,843. Jelikož ostatní rodinné stavy Bez 

partnera a Rozluka, mají hodnotu koeficientu B kladnou, bude modelová hodnota zdraví vyšší, 

což představuje horší zdraví. Na škále zdraví, kdy 1 představuje velmi dobré a 5 velmi špatné 

zdraví, se u žen ve věku 30–39 let dle modelového odhadu v průměru nejméně zdravé jevily ženy 

v Rozluce, hodnota průměru dosahovala výše 2,05 (1,843+0,208; viz Tab. 17), což téměř 

odpovídá úrovni dobré (hodnota 2) na škále zdraví. O málo lépe na tom byly ženy svobodné, u 

kterých odhadovaný průměr odpovídal hodnotě 1,91 (1,843+0,070). Nejlepšímu zdraví se podle 

regresního modelu A těší ženy ve věku 30–39 let, které jsou v Partnerství, průměrně své zdraví 

deklarují hodnotou 1,84. 

Tab. 17 – Vliv rodinného stavu na zdraví žen ve věku 30–39 let v roce 2012 (Model A) 

 B Std. Chyba 
Test hypotézy 

Chí-kvadrát Sig. 

Konstanta 1,843 0,017 12 106,812 0,000 

Bez partnera 0,070 0,028 6,339 0,012 

Rozluka 0,208 0,048 18,756 0,000 

Partnerství 0a    

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Poznámky: vícenásobná lineární regrese, rodinný stav jako nezávisle proměnná, zdraví jako závisle 

proměnná, vybrané země EU a EFTA 

AIC (Akaikovo informační kritérium) = 8 336,203; nižší hodnota informačního kritéria značí lepší 

vypovídací hodnotu modelu 

Tab. 18 – Celkový efekt modelu A, rodinný stav jako nezávisle proměnná, zdraví jako závisle proměnná, 

ženy, 30–39 let, vybrané země EU a EFTA, 2012 

 Chí-kvadrát df Sig. 

Konstanta 12 019,268 1 0,000 

Rodinný stav 21,461 2 0,000 

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 
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Dále byly porovnány páry rodinných stavů výpočtem rozdílů v modelových průměrech 

deklarovaného zdraví. Všechna párová srovnání rodinných stavů jsou signifikantní na hladině α 

5 %. Největší průměrný rozdíl byl zjištěn mezi rodinným stavem Partnerství a Rozlukou – 0,21, 

mezi Rozlukou a ženami Bez partnera byl rozdíl o málo menší (0,14) viz Tab. 19, 20. Párové 

srovnání rodinných stavů potvrzuje očekávanou hierarchii ve vztahu ke zdraví, kdy osoby 

v partnerství jsou zdravé nejvíce, poté osoby bez partnera a nejhorší zdraví mají ženy v rozluce. 

Tab. 19 – Odhad deklarovaného zdraví v rodinných stavech, ženy, 30–39 let, 2012 

 Průměr Std. Chyba 

Bez partnerství 1,91 0,02 

Rozluka 2,05 0,05 

Partnerství 1,84 0,02 

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Poznámky: vybrané země EU a EFTA 

Tab. 20 – Párové srovnání odhadů rozdílů v deklarovaném zdraví v rodinných stavech, ženy, 30–39 let, 

vybrané země EU a EFTA, 2012 

Rodinné stavy Průměrný rozdíl Std. Chyba Sig. 

Bez partnera Rozluka -,14a 0,050 0,006 

 Partnerství ,07a 0,028 0,012 

Rozluka Bez partnera ,14a 0,050 0,006 

 Partnerství ,21a 0,048 0,000 

Partnerství Bez partnera -,07a 0,028 0,012 

 Rozluka -,21a 0,048 0,000 

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Poznámky: vybrané země EU a EFTA 

Regresní model B byl vytvořen přidáním proměnné země, k již analyzované proměnné 

rodinný stav. Referenční kategorií jsou hodnoty za ženy v partnerství v Belgii. Akaikovo 

informační kritérium pro model B za rodinný stav a země dohromady dosahuje nižší hodnoty 

(8 208,677) než pro model A pouze za rodinný stav, což značí, že přidáním zemí do modelu se 

jeho vypovídací hodnota zvýšila (nižší hodnota informačního kritéria značí lepší vypovídací 

hodnotu modelu). 

Model B ve věkové skupině 30–39 let pro ženy je signifikantní u osob v Partnerství a Rozluce. 

Belgické ženy v partnerství deklarují podle modelu své zdraví hodnotou 1,933, zatímco u žen 

v rozluce ukazatel zdravotního stavu činí 2,118 (1933+0,185). Dále byl zjištěn vztah mezi 

rodinným stavem a zdravím u Slovenska, Norska, Kypru, Irska a Česka. Model je signifikantní 

na hladině významnosti 5 %. U všech zemí, kde byl zjištěn vztah, je hodnota koeficientu B 

záporná, tudíž s nárůstem nezávisle proměnné o jednotku by došlo k poklesu na škále zdraví (tedy 

ke zlepšení zdravotního stavu, protože nižší hodnoty znamenají lepší zdravotní stav), nejvíce však 

v případě Kypru o -0,594. Tudíž nejlepšímu zdraví dle odhadnutých hodnot se těší ženy ve věku 

30-39 let na Kypru 1,339 (1,933-0,594). Může se zdát překvapivé, že státy jako je Česko nebo 

Slovensko, ve kterých si lidé velmi často stěžují, dosahují záporných hodnot koeficientu B, tedy 

že deklarovali lepší zdraví než v Belgii. Již v prvním regresním modelu se potvrdila známá 
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skutečnost o nejlepším zdravotním stavu osob žijících v partnerství, nicméně regionální kontext 

hraje významnou roli, jak je vidět na srovnání Belgie a Kypru. 

Tab. 21 – Vliv rodinného stavu na zdraví žen ve věku 30–39 let ve vybraných zemích EU a EFTA v roce 

2012 (Model B)  

 

B Std. Chyba 
Test hypotézy 

Chí-kvadrát Sig. 

Konstanta 1,933 0,066 867,626 0,000 

Bez partnera 0,047 0,028 2,844 0,092 

Rozluka 0,185 0,047 15,280 0,000 

Partnerství 0a    

Velká Británie -0,105 0,081 1,682 0,195 

Švýcarsko -0,182 0,096 3,637 0,057 

Švédsko -0,101 0,092 1,204 0,273 

Španělsko 0,077 0,086 0,796 0,372 

Slovinsko -0,053 0,104 0,263 0,608 

Slovensko -0,169 0,083 4,171 0,041 

Portugalsko 0,047 0,087 0,290 0,590 

Polsko 0,071 0,090 0,631 0,427 

Norsko -0,286 0,094 9,330 0,002 

Nizozemsko -0,061 0,089 0,462 0,497 

Německo 0,113 0,085 1,751 0,186 

Maďarsko 0,072 0,086 0,713 0,398 

Litva 0,127 0,086 2,185 0,139 

Kypr -0,594 0,099 35,833 0,000 

Itálie -0,080 0,110 0,527 0,468 

Island -0,224 0,115 3,805 0,051 

Irsko -0,382 0,081 22,099 0,000 

Francie 0,005 0,089 0,003 0,956 

Finsko -0,084 0,087 0,945 0,331 

Estonsko 0,123 0,085 2,086 0,149 

Dánsko -0,138 0,098 1,963 0,161 

Česko -0,258 0,088 8,599 0,003 

Bulharsko -0,113 0,085 1,770 0,183 

Belgie 0a    

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Poznámky: AIC (Akaikovo informační kritérium) = 8 208,677; nižší hodnota informačního kritéria značí 

lepší vypovídací hodnotu modelu 

Tab. 22 – Celkový efekt modelu B, rodinný stav a země jako nezávisle proměnné, zdraví jako závisle 

proměnná, ženy, 30–39 let, vybrané země EU a EFTA, 2012 

 Chí-kvadrát df Sig. 

Konstanta 11 703,601 1 0,000 

Rodinný stav 16,065 2 0,000 

Země 177,773 23 0,000 

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 
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Druhá regresní analýza byla provedena pro ženy ve věku 50–54 let. Model A testoval vztah 

rodinného stavu a zdraví. Vztah byl zjištěn u žen v Partnerství a u žen Bez partnera na hladině 

významnosti α 5 % (Tab. 23). Pro ženy žijící v rozluce se vztah neprokázal. Ženy v Partnerství 

mají hodnotu koeficientu B 2,292, což znamená, že jejich modelový odhad zdraví je o něco horší 

než dobrý (2 – dobrý). Celkový efekt modelu A je signifikantní (Tab. 24). Akaikovo informační 

kritérium dosahuje hodnoty 5 266,029. 

Tab. 23 – Vliv rodinného stavu na zdraví žen ve věku 50–54 let v roce 2012 (Model A) 

 B Std. Chyba 
Test hypotézy 

Chí-kvadrát Sig. 

Konstanta 2,292 0,023 10 182,269 0,000 

Bez partnera 0,170 0,062 7,455 0,006 

Rozluka 0,010 0,050 0,043 0,835 

Partnerství 0a    

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Poznámky: vícenásobná lineární regrese, rodinný stav jako nezávisle proměnná, zdraví jako závisle 

proměnná, vybrané země EU a EFTA 

AIC (Akaikovo informační kritérium) = 5 266,029; nižší hodnota informačního kritéria značí lepší 

vypovídací hodnotu modelu 

Tab. 24 – Celkový efekt modelu A, rodinný stav jako nezávisle proměnná, zdraví jako závisle proměnná, 

ženy, 50–54 let, vybrané země EU a EFTA, 2012 

 Chí-kvadrát df Sig. 

Konstanta 8 463,201 1 0,000 

Rodinný stav 7,561 2 0,023 

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Odhad průměrů zdraví u rodinných stavů se oproti věkové kategorii 30–39 let výrazně zvýšil 

(průměrně bylo zdraví hodnoceno hůře), což lze u vyššího věku předpokládat. Vzorec chování 

populace žen ve věku 50–54 let se od populace žen v mladším věku liší (Tab. 25). Zatímco ve 

věku 30–39 let nejhorší zdraví vykazovaly ženy v rozluce, u žen ve věku 50–54 let nejméně dobré 

zdraví deklarují ženy Bez partnera (2,46), po nich ženy žijící v Rozluce (2,30) a nejlepší zdraví 

mají ženy v Partnerství (2,26). Rozdíly mezi odhadovanými průměry na škále zdraví jsou největší 

na základě párového srovnání 0,17 mezi ženami Bez partnera a žijícími v Partnerství a hned za 

nimi s 0,16 rozdíl mezi ženami Bez partnera a žijícími v Rozluce (viz Tab.26). Vztah mezi 

osobami v Partnerství a Rozluce se neprokázal. 

Tab. 25 – Odhad deklarovaného zdraví v rodinných stavech, ženy, 50–54 let, 2012 

 Průměr Std. Chyba 

Bez partnerství 2,46 0,058 

Rozluka 2,30 0,045 

Partnerství 2,29 0,023 

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Poznámky: vybrané země EU a EFTA 



Markéta Pluhařová: Analýza struktury evropských populací dle rodinných stavů a jejich vliv na zdraví  51 

Tab. 26 – Párové srovnání odhadů rozdílů v deklarovaném zdraví v rodinných stavech, ženy, 50–54 let, 

2012 

Rodinné stavy Průměrný rozdíl Std. Chyba Sig. 

Bez partnera Rozluka ,16a 0,071 0,006 

 Partnerství ,17a 0,061 0,002 

Rozluka Bez partnera -,16a 0,071 0,006 

 Partnerství ,01 0,048 0,879 

Partnerství Bez partnera -,17a 0,061 0,002 

 Rozluka -,01 0,048 0,879 

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Poznámky: vybrané země EU a EFTA 

Model B je vypočítán pro rodinné stavy a země v souvislosti se zdravím. Celkový efekt 

modelu je signifikantní, což znamená, že analýza má smysl (Tab. 28). Akaikovo informační 

kritérium dosahuje nižší hodnoty než pro model A (5 092,691), tudíž při přidání další proměnné 

nedošlo ke ztrátě výpovědní hodnoty. Vztah se prokázal pouze u osob v Partnerství a Bez 

partnera v Belgii. Hodnota koeficientu u belgických partnerů je 2,291 a u svobodných 2,48 

(2,291+0,189), tedy dle očekávání mají svobodní horší zdraví než lidé v páru (Tab. 27). 

V jednotlivých zemích se vztah prokázal u Velké Británie, Švýcarska, Švédska, Norska, 

Maďarska, Litvy, Kypru, Irska, Estonska a Dánska. U rodinných stavů, Maďarska, Litvy 

a Estonska byl vztah pozitivní, tedy pokud se nezávislá proměnná zvýší o jednu, zdraví na škále 

vzroste, nejvíce o 0,494 v případě Estonska. Naopak u ostatních zemí, ve kterých byl zjištěn 

vztah, zdraví na škále klesne, nejvíce u Irska -0,474. Z výsledků regresního modelu lze vidět, že 

ukazatel zdraví u osob v partnerství dosahoval v Belgii 2,291, zatímco v Estonsku bylo u těchto 

žen zdraví horší 2,78 (2,291+0,494), naopak v Irsku u stejných žen byla úroveň zdravotního 

ukazatele lepší 1,82 (2,291-0,474). Záporná hodnota koeficientu B značící lepší zdravotní stav, 

než v Belgii byla modelem zjištěna u států jako např. Švédsko, Švýcarsko, kde by se vzhledem 

k úrovni zdravotnictví dala očekávat. Stejně tak kladný vztah u Maďarska, Litvy a Estonska, tedy 

horší ukazatel zdraví, potvrzuje známé regionální odlišnosti o horším zdravotním stavu ve 

východoevropských zemích.   
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Tab. 27 – Vliv rodinného stavu na zdraví žen ve věku 50–54 let ve vybraných zemích EU a EFTA v roce 

2012 (Model B) 

 
B Std. Chyba 

Test hypotézy 

Chí-kvadrát Sig. 

Konstanta 2,291 0,090 648,337 0,000 

Bez partnera 0,189 0,061 9,675 0,002 

Rozluka -0,007 0,048 0,023 0,879 

Partnerství 0a    

Velká Británie -0,247 0,117 4,438 0,035 

Švýcarsko -0,384 0,135 8,060 0,005 

Švédsko -0,357 0,129 7,709 0,005 

Španělsko 0,157 0,124 1,597 0,206 

Slovinsko 0,242 0,158 2,349 0,125 

Slovensko 0,122 0,122 0,995 0,318 

Portugalsko 0,340 0,115 8,816 0,003 

Polsko 0,263 0,128 4,254 0,039 

Norsko -0,405 0,140 8,363 0,004 

Nizozemsko -0,024 0,121 0,041 0,840 

Německo 0,152 0,111 1,874 0,171 

Maďarsko 0,344 0,130 7,006 0,008 

Litva 0,321 0,121 6,978 0,008 

Kypr -0,294 0,139 4,433 0,035 

Itálie -0,073 0,159 0,210 0,647 

Island -0,300 0,175 2,945 0,086 

Irsko -0,474 0,118 16,241 0,000 

Francie 0,017 0,123 0,020 0,889 

Finsko -0,165 0,123 1,800 0,180 

Estonsko 0,494 0,120 16,946 0,000 

Dánsko -0,394 0,139 7,996 0,005 

Česko -0,011 0,125 0,007 0,932 

Bulharsko 0,008 0,121 0,004 0,949 

Belgie 0a    

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Poznámky: vícenásobná lineární regrese, rodinný stav a země jako nezávisle proměnné, zdraví jako závisle 

proměnná, vybrané země EU a EFTA 

AIC (Akaikovo informační kritérium) = 5 092,691; nižší hodnota informačního kritéria značí lepší 

vypovídací hodnotu modelu 

Tab. 28 – Celkový efekt modelu B, rodinný stav a země jako nezávisle proměnné, zdraví jako závisle 

proměnná, ženy, 50–54 let, vybrané země EU a EFTA, 2012 

 Chí-kvadrát df Sig. 

Konstanta 8 798,892 1 0,000 

Rodinný stav 9,442 2 0,009 

Země 195,959 23 0,000 

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 
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6.3 Vztah zdraví a rodinného stavu: regresní modely pro muže 

Tato podkapitola je zaměřena na regresní analýzy pro muže. Nejprve je vytvořen model A pro 

mladší věkovou kategorii 30–39 let a vztah rodinného stavu a zdraví, který byl prokázán u všech 

kategorií rodinného stavu na hladině významnosti 5 %. Celkový efekt tohoto modelu je rovněž 

signifikantní (Tab. 30). Hodnota Akaikova informačního kritéria je 6 985,777. 

Tab. 29 – Vliv rodinného stavu na zdraví mužů ve věku 30–39 let v roce 2012 (Model A) 

 B Std. Chyba 
Test hypotézy 

Chí-kvadrát Sig. 

Konstanta 1,808 0,019 9 234,276 0,000 

Bez partnera 0,083 0,028 9,107 0,003 

Rozluka 0,238 0,064 14,080 0,000 

Partnerství 0a    

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Poznámky: vícenásobná lineární regrese, rodinný stav jako nezávisle proměnná, zdraví jako závisle 

proměnná, vybrané země EU a EFTA 

AIC (Akaikovo informační kritérium) = 6 985,777; nižší hodnota informačního kritéria značí lepší 

vypovídací hodnotu modelu 

Tab. 30 – Celkový efekt modelu A, rodinný stav jako nezávisle proměnné, zdraví jako závisle proměnná, 

muži, 30–39 let, vybrané země EU a EFTA, 2012 

 Chí-kvadrát df Sig. 

Konstanta 7 428,932 1 0,000 

Rodinný stav 19,400 2 0,000 

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Odhadovaný průměr v rodinných stavech na škále zdraví vypovídá o stejné situaci jako u žen 

v mladším věku 30–39 let tedy, že nejhorší deklarované zdraví mají muži v rozluce (2,05; viz 

Tab. 31). Podle párového srovnání se od mužů bez partnera liší o 0,16, ti mají odhadovanou 

průměrnou hodnotu na škále zdraví 1,89. Nejlépe své zdraví hodnotili muži v partnerství (1,81), 

kteří se od svobodných liší o 0,08, zatímco od mužů v rozluce o 0,24 (Tab. 32). Tudíž i v modelu 

pro muže ve věku 30–39 let se ukazuje, že osoby v partnerství mají lepší zdravotní stav. 

Tab. 31 – Odhad deklarovaného zdraví v rodinných stavech, muži, 30–39 let, 2012 

Rodinný stav Průměr Std. Chyba 

Bez partnera 1,89 0,020 

Rozluka 2,05 0,061 

Partnerství 1,81 0,019 

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Poznámky: vybrané země EU a EFTA 

  



Markéta Pluhařová: Analýza struktury evropských populací dle rodinných stavů a jejich vliv na zdraví  54 

Tab. 32 – Párové srovnání odhadů rozdílů v deklarovaném zdraví v rodinných stavech, muži, 30–39 let, 

2012 

Rodinné stavy Průměrný rozdíl Std. Chyba Sig. 

Bez partnera Rozluka -,16a 0,064 0,015 

 Partnerství ,08a 0,028 0,003 

Rozluka Bez partnera ,16a 0,064 0,015 

 Partnerství ,24a 0,064 0,000 

Partnerství Bez partnera -,08a 0,028 0,003 

 Rozluka -,24a 0,064 0,000 

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Poznámky: vybrané země EU a EFTA 

V regresním modelu B pro muže ve věku 30–39 let se nachází vztah u všech druhů rodinných 

stavů, Švýcarska, Španělska, Německa, Litvy, Kypru, Irska, Francie a Estonska, z nichž pozitivní 

vztah je u rodinných stavů, Španělska, Německa, Litvy, Francie a Estonska (Tab. 34). Největší 

hodnotu koeficientu B zaznamenalo Německo (0,276), což znamená, že ukazatel zdravotního 

stavu pro osoby v partnerství je zde vyšší než v Belgii 2,069 (1,793+0,276), což vypovídá 

o horším zdravotním stavu. Zatímco nejnižší negativní hodnotu koeficientu měl Kypr, tedy 

celkově nejnižší hodnotu odhadovaného zdraví 1,286 (1,793-0,507), která představuje hodnotu 

téměř nejlepšího zdraví (1 – velmi dobré). Horší zdraví osob v partnerství u Německa či Francie 

oproti Belgii se může zdát překvapivé, vzhledem k regionální příslušnosti zbylých států 

s kladným koeficientem, které jsou z východní a jižní Evropy. Celkový efekt modelu je opět 

signifikantní (Tab. 33). Akaikovo informační kritérium dosahuje úrovně 6 864,126, což je 

nepatrně nižší než u modelu A, tudíž model B téměř zachovává výpovědní hodnotu, jelikož čím 

nižší je hodnota kritéria, tím lépe. 

Tab. 33 – Celkový efekt modelu B, rodinný stav a země jako nezávisle proměnné, zdraví jako závisle 

proměnná, muži, 30–39 let, vybrané země EU a EFTA, 2012 

 Chí-kvadrát df Sig. 

Konstanta 7210,535 1 0,000 

Rodinný stav 13,497 2 0,001 

Země 172,269 23 0,000 

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 
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Tab. 34 – Vliv rodinného stavu na zdraví mužů ve věku 30–39 let a ve vybraných zemích EU a EFTA v 

roce 2012 (Model B) 

 

B Std. Chyba 
Test hypotézy 

Chí-kvadrát Sig. 

Konstanta 1,793 0,063 812,114 0,000 

Bez partnera 0,074 0,028 7,207 0,007 

Rozluka 0,188 0,063 9,071 0,003 

Partnerství 0a    

Velká Británie -0,054 0,087 0,379 0,538 

Švýcarsko -0,292 0,093 9,818 0,002 

Švédsko -0,057 0,087 0,436 0,509 

Španělsko 0,181 0,081 4,975 0,026 

Slovinsko 0,056 0,097 0,328 0,567 

Slovensko -0,108 0,086 1,575 0,210 

Portugalsko 0,118 0,089 1,764 0,184 

Polsko 0,082 0,085 0,945 0,331 

Norsko -0,046 0,087 0,284 0,594 

Nizozemsko 0,159 0,094 2,899 0,089 

Německo 0,276 0,083 10,961 0,001 

Maďarsko 0,129 0,085 2,296 0,130 

Litva 0,194 0,092 4,451 0,035 

Kypr -0,507 0,109 21,572 0,000 

Itálie 0,118 0,109 1,158 0,282 

Island -0,060 0,109 0,305 0,581 

Irsko -0,257 0,081 10,101 0,001 

Francie 0,199 0,091 4,805 0,028 

Finsko 0,012 0,084 0,021 0,884 

Estonsko 0,270 0,085 9,955 0,002 

Dánsko -0,073 0,099 0,546 0,460 

Česko -0,085 0,089 0,907 0,341 

Bulharsko -0,063 0,092 0,479 0,489 

Belgie 0a    

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Poznámky: vícenásobná lineární regrese, rodinný stav a země jako nezávisle proměnné, zdraví jako závisle 

proměnná, vybrané země EU a EFTA 

AIC (Akaikovo informační kritérium) = 6 864,126; nižší hodnota informačního kritéria značí lepší 

vypovídací hodnotu modelu 

Regresní analýza pro muže ve věku 50–54 let byla provedena ve dvou modelech, stejně jako 

všechny předcházející. Model A pro rodinné stavy je signifikantní ve všech kategoriích, stejně 

tak i jeho celkový efekt (Tab. 35, 36). Akaikovo informační kritérium dosahuje hodnoty 

4 929,565, která charakterizuje jeho vypovídací schopnost. Odhad parametrů ukazuje nejnižší 

hodnotu koeficientu B u osob v Partnerství, což potvrzuje hypotézu o nejlepším zdravotním stavu 

u lidí žijících v páru. 
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Tab. 35 – Vliv rodinného stavu na zdraví mužů ve věku 50–54 let v roce 2012 (Model A) 

 B Std. Chyba 
Test hypotézy 

Chí-kvadrát Sig. 

Konstanta 2,184 0,023 9 310,893 0,000 

Bez partnera 0,214 0,058 13,469 0,000 

Rozluka 0,257 0,058 19,875 0,000 

Partnerství 0a    

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Poznámky: vícenásobná lineární regrese, rodinný stav jako nezávisle proměnná, zdraví jako závisle 

proměnná, vybrané země EU a EFTA 

AIC (Akaikovo informační kritérium) = 4 929,565; nižší hodnota informačního kritéria značí lepší 

vypovídací hodnotu modelu 

Tab. 36 – Celkový efekt modelu A, rodinný stav jako nezávisle proměnná, zdraví jako závisle proměnná, 

muži, 50–54 let, vybrané země EU a EFTA, 2012 

 Chí-kvadrát df Sig. 

Konstanta 7 940,949 1 0,000 

Rodinný stav 29,032 2 0,000 

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Odhad průměru v rodinných stavech na škále zdraví je u mužů ve vyšším věku v rozluce 

nejvyšší (2,44), svobodní muži uváděli na škále svůj zdravotní stav pouze o 0,04 lepší (2,40). 

Výraznější rozdíl je mezi muži žijícími v Partnerství a Bez partnera (0,21) nebo v Rozluce (0,26), 

jelikož muži v partnerství v průměru deklarovali své zdraví hodnotou 2,18 (Tab. 37, 38).  

Tab. 37 – Odhad deklarovaného zdraví v rodinných stavech, muži, 50–54 let, 2012 

Rodinný stav Průměr Std. Chyba 

Bez partnera 2,40 0,054 

Rozluka 2,44 0,053 

Partnerství 2,18 0,023 

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Poznámky: vybrané země EU a EFTA 

Tab. 38 – Párové srovnání odhadů rozdílů v deklarovaném zdraví v rodinných stavech, muži, 50–54 let, 

2012 

Rodinné stavy Průměrný rozdíl Std. Chyba Sig. 

Bez partnera Rozluka -,04 0,075 0,569 

 Partnerství ,21a 0,058 0,000 

Rozluka Bez partnera ,04 0,075 0,569 

 Partnerství ,26a 0,058 0,000 

Partnerství Bez partnera -,21a 0,058 0,000 

 Rozluka -,26a 0,058 0,000 

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Poznámky: vybrané země EU a EFTA 
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Tab. 39 – Vliv rodinného stavu na zdraví mužů ve věku 50–54 let a ve vybraných zemích EU a EFTA v 

roce 2012 (Model B) 

 

B Std. Chyba 
Test hypotézy 

Chí-kvadrát Sig. 

Konstanta 2,108 0,098 463,256 0,000 

Bez partnera 0,207 0,057 13,153 0,000 

Rozluka 0,236 0,056 17,809 0,000 

Partnerství 0a    

Velká Británie -0,031 0,121 0,065 0,799 

Švýcarsko -0,310 0,140 4,907 0,027 

Švédsko -0,126 0,137 0,838 0,360 

Španělsko 0,233 0,133 3,064 0,080 

Slovinsko 0,191 0,149 1,634 0,201 

Slovensko 0,178 0,136 1,710 0,191 

Portugalsko -0,042 0,134 0,096 0,757 

Polsko 0,153 0,136 1,272 0,259 

Norsko -0,218 0,140 2,446 0,118 

Nizozemsko 0,057 0,126 0,207 0,649 

Německo 0,318 0,117 7,317 0,007 

Maďarsko 0,398 0,145 7,538 0,006 

Litva 0,492 0,127 15,105 0,000 

Kypr -0,313 0,153 4,163 0,041 

Itálie -0,070 0,157 0,200 0,655 

Island -0,301 0,185 2,647 0,104 

Irsko -0,373 0,134 7,822 0,005 

Francie 0,307 0,134 5,268 0,022 

Finsko 0,002 0,126 0,000 0,988 

Estonsko 0,420 0,128 10,741 0,001 

Dánsko -0,325 0,131 6,124 0,013 

Česko 0,289 0,128 5,107 0,024 

Bulharsko 0,144 0,129 1,250 0,264 

Belgie 0a    

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Poznámky: vícenásobná lineární regrese, rodinný stav a země jako nezávisle proměnné, zdraví jako závisle 

proměnná, vybrané země EU a EFTA 

AIC (Akaikovo informační kritérium) = 4 802,351; nižší hodnota informačního kritéria značí lepší 

vypovídací hodnotu modelu 

Tab. 40 – Celkový efekt modelu B, rodinný stav a země jako nezávisle proměnné, zdraví jako závisle 

proměnná, muži, 50–54 let, vybrané země EU a EFTA, 2012 

 Chí-kvadrát df Sig. 

Konstanta 7 568,944 1 0,000 

Rodinný stav 26,651 2 0,000 

Země 181,153 23 0,000 

Zdroj: ESS 2012, vlastní zpracování 

Poslední regresní model je model B pro muže ve věkové skupině 50–54 let. Vyznačené 

hodnoty signifikance značí vztah u všech rodinných stavů, Švýcarska, Německa, Maďarska, 
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Litvy, Kypru, Irska, Francie, Estonska, Dánska a Česka (Tab. 39). Pozitivní vztah měli kromě 

rodinných stavů Německo, Maďarsko, Litva, Francie, Estonsko, Česko. Opět se zde objevuje 

Německo a Francie mezi zeměmi, které mají horší zdravotní stav než Belgie. Největší pozitivní 

vztah (nejhorší zdravotní stav) byl zjištěn u Litvy, kdy hodnota zdravotního ukazatele pro osoby 

v partnerství byla 2,575 (2,108+0,467). Naopak nejvíce negativní vztah (nejlepší zdravotní stav) 

byl u Irska, jehož ukazatel zdraví dosahuje 1,735 (2,108-0,373). Celkový efekt regresního modelu 

je signifikantní na hladině alfa 5 %. Akaikovo informační kritérium v modelu B dosahuje nižší 

hodnoty než u modelu A 4 802,351, takže vypovídací hodnota se zlepšila (čím nižší číslo, tím 

lepší výpovědní schopnost). 

6.4     Shrnutí regresního modelování pro vztah rodinného stavu 

a zdraví 

Provedené vícenásobné lineární regrese analyzovaly vztah mezi rodinným stavem a zdravím ve 

věkových kategoriích 30–39 a 50–54 let za muže a ženy. Ve všech analýzách se potvrdilo 

očekávání, že Akaikovo informační kritérium bude vždy po přidání další proměnné (země) do 

modelu nižší, tedy že bude mít model vyšší vypovídací hodnotu. Vztah se prokázal u všech 

rodinných stavů v analýzách pro muže, u žen ve věku 30–39 let kromě modelu B u osob bez 

partnera a u žen ve věku 50–54 let byl vztah u partnerství a osob bez partnera.  

Celkově muži i ženy nejčastěji uváděli své zdraví jako dobré. Naopak nejméně osob uvádělo 

v otázce zdraví hodnotu 5, tedy velmi špatné. Počet lidí označujících své zdraví jako velmi špatné 

byl větší u osob ve starší věkové kategorii 50–54 let. Ve věku 30–39 let u obou pohlaví a ve věku 

50–54 let u mužů byly nejvíce skeptičtí vůči svému zdraví lidé žijící v rozluce. Specifických 

výsledků dosahuje analýza za ženy ve věkové skupině 50–54 let. V tomto věku nejhůře hodnotí 

své zdraví svobodné ženy, které nikdy neměly partnera. U obou pohlaví a obou věkových 

kategorií lidé žijící v partnerství vykazují nejlepší zdraví ze všech rodinných stavů. Počet lidí 

v registrovaném partnerství tvořil pouhý zlomek ze všech lidí žijících v partnerství, většinu tvořili 

lidé žijící v manželství. Z toho důvodu H4, která říká, že lidé žijící v manželství mají lepší zdraví 

než bez partnera nebo v rozluce, byla potvrzena. Ve 24 vybraných zemích EU a EFTA byl vztah 

zjištěn u více zemí ve vyšším věku u obou pohlaví než v mladší věkové skupině, což značí, že 

vztah mezi rodinným stavem a zdravím je odlišný nejen mezi zeměmi, ale i napříč věky. 

Referenční kategorií byli osoby v partnerství žijící v Belgii. Výpovědi o zdravotním stavu sice 

ukazují skutečnost, že lidé žijí zdravěji v partnerství, nicméně regionální kontext hraje 

významnou roli. Na základě modelování o svém zdraví vypovídali hůře než v Belgii lidé převážně 

z východní Evropy, naopak lepší zdraví se ukázalo u zemí spíše ze severní či západní Evropy. 

Překvapivých hodnot dosahoval Kypr, kdy patřil mezi země s nejlepšími hodnotami ukazatele 

zdraví u obou pohlaví i věků. 

Rodinný stav zachycuje pouze právní vztah, nikoliv reálné klima. Není vyloučeno, že 

svobodná osoba žije šťastněji a zdravěji než osoba sezdaná žijící v neharmonickém manželství. 

U zdraví mohou být zapojeny další faktory, které mohou zkreslit subjektivní hodnocení, jako 

tendence příliš si ne/stěžovat nebo snaha odpovídat, jak se očekává a mnohé další. Dalšími 

intervenujícími proměnnými mohou být společenský nátlak, rozvodovost v populaci atd. Limitem 
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výpovědní hodnoty provedené regrese je fakt, že veškeré výpočty provedené v regresní analýze 

jsou modelové, nelze je tedy považovat za všeobecně platné.  
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Kapitola 7 

Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala dvěma provázanými tématy. Nejprve strukturou obyvatel dle 

rodinného stavu, a poté vztahem rodinného stavu a zdraví. Na základě rešerše literatury byla 

vytvořena typologie struktury evropských populací dle rodinného stavu, a následně byly 

vypracovány regresní modely pro rodinný stav jako nezávislou proměnnou a zdraví jako závislou 

proměnnou, oběma předcházela deskriptivní analýza použitých dat. Typologie vychází z 

agregovaných dat sčítání z roku 2011 zpracovaných metodou shlukové analýzy a regresní modely 

jsou založeny na individuálních datech šesté vlny European Social Survey z roku 2012 

zpracovaných metodou vícenásobné lineární regrese. Analýzy byly provedeny na datech za muže 

a ženy ve věkových kategoriích 30–39 let a 50–54 let z 21 států Evropské unie a 3 států 

Evropského sdružení volného obchodu. 

V první kapitole byly stanoveny dvě výzkumné otázky, jak se liší struktury obyvatel dle 

rodinného stavu v evropských populacích a jaký je vztah mezi rodinným stavem a zdravím, na 

které tato bakalářská práce hledala odpověď. Už z deskriptivní analýzy dat ze sčítání byly ve 

struktuře dle rodinného stavu patrné zajímavé odlišnosti mezi pohlavími a věkovými kategoriemi. 

Ženy ve věku 30–39 let jsou častěji v partnerství než muži, kteří i ve starším věku 50–54 let bývají 

hojně bez partnera. Tendence žen uzavírat manželství dříve než muži, může být způsobená 

potřebou vytvořit stabilní zázemí pro potomky. Ženy v obou věkových skupinách jsou častěji 

rozvedené, ve vyšším věku na úkor žen v partnerství. Faktorů ovlivňujících větší podíl rozvodů u 

ženského pohlaví může být nespočet. Toleranci rozvodů lze zdůvodnit změnou v myšlení, 

pluralizací hodnot a hledání osobní identity, což jsou základy koncepce zvané druhý 

demografický přechod (Rychtaříková 2002). Ovdovělé jsou častěji ženy v obou věcích, což může 

být způsobeno mužskou nadúmrtností, jejíž příčinou je rizikovější chování mužů (Kalben 2013). 

Typologie struktur evropských populací dle rodinného stavu vyčlenila čtyři druhy skupin, 

které se podle průměrných podílů v rodinných stavech vyskytovaly nejčastěji. Skupiny dostaly 

pracovní názvy věřící, průměrní, nerozhodní a sólisté. Podrobné charakteristiky jsou uvedeny 

v jednotlivých typologiích v předcházejících kapitolách, nicméně zde jsou zkráceně popsány 

v souvislosti s hypotézami. Na začátku bakalářské práce byly stanoveny tři hypotézy ve vztahu 

k typologiím. Z dat sčítání z roku 2011 publikovaných Eurostatem mají skandinávské státy 

největší podíl osob bez partnera, státy střední a východní Evropy vykazují velký podíl osob 
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v partnerství, a zároveň i osob v rozluce. Státy jižní Evropy mají velký podíl osob v partnerství, 

ale naopak malý v rozluce. Ve skupinách utvořených shlukovou analýzou podle struktury 

obyvatel dle rodinného stavu se regionální členění projevilo. První hypotéza se potvrdila, ve 

skupině sólistů bylo vždy Švédsko a Norsko, které doplnilo Finsko a Dánsko. Ačkoliv se poslední 

dvě zmíněné země nepřipojily k sólistům pokaždé, dosahovaly u podílů svobodných osob 

vysokých hodnot. Státy střední a východní Evropy se koncentrovaly do skupiny nerozhodní, čímž 

naplnily hypotézu číslo dvě. Nerozhodní byli pojmenováni podle vysokého podílu osob v rozluce, 

zároveň dosahovali i vysokých podílů osob v partnerství. Třetí hypotéza se nepotvrdila, jelikož 

pouze některé státy jižní Evropy tvořily skupinu věřících, tedy těch, které mají vysoký podíl osob 

v partnerství a nízký v rozluce. Ačkoliv těmto charakteristikám odpovídaly ve věku 50–54 let, tak 

v nižším věku 30–39 let se podíly lišily v jihoevropských státech příliš, proto H3 nelze potvrdit. 

Druhá polovina empirické části bakalářské práce je věnována studiu vztahu rodinného stavu 

a zdraví na základě dat ESS. Deskriptivní analýza odhalila, že respondenti na otázku zdraví 

nejčastěji volí odpověď dobré, uspokojivé zdraví má přes 90 % z nich na škále velmi dobré, dobré, 

uspokojivé, špatné a velmi špatné zdraví. Svůj zdravotní stav jako velmi špatný označuje 

minimum zúčastněných respondentů, ačkoliv ve vyšší věkové skupině 50–54 let je podíl vyšší 

než u věku 30–39 let. Ve vyšším věku je průměrná hodnota zdraví vyšší (zdraví je hodnoceno 

hůře) než v nižším. Horší zdravotní stav lze ve vyšším věku předpokládat. Regresní modely 

prokázaly vztah u všech rodinných stavů u mužů a u žen kromě žen bez partnera u regresního 

modelu B ve věku 30–39 let a mimo ženy v rozluce ve věku 50–54 let. Vztah byl zjištěn u vícero 

zemí ve vyšší věkové skupině 50–54 let, než u věku 30–39 let. Lepšímu zdraví než u lidí 

v partnerství v Belgii (referenční kategorie) se těšili lidé ze zemí spíše severní a západní Evropy, 

naopak horší hodnoty ukazatele zdraví měly osoby spíše východní Evropy. Překvapivých 

výsledků dosahoval Kypr, u kterého bylo dle regresních modelů zjištěno lepší výpovědní zdraví 

u obou pohlaví i věkových kategorií. U všech regresních modelů kromě žen ve vyšším věku své 

zdraví hodnotí nejhůře osoby žijící v rozluce. Ženy ve věku 50–54 let vykazují nejhorší zdravotní 

stav, když žijí bez partnera. Vícenásobná lineární regrese prokázala, že lidé žijící v partnerství 

mají nejlepší zdraví ze všech rodinných stavů, tudíž hypotéza stanovená v první kapitole 

vypovídající o lepším zdravotním stavu u osob v partnerství, než u jiných rodinných stavů se 

potvrdila. 

Provedené shlukové a regresní analýzy mají pochopitelně i své limity. Nejsou rozlišeny osoby 

žijící v kohabitaci, dále osoby dobrovolně žijící bez partnera, či intervenující proměnné a 

pohnutky vedoucí k životu v legislativně uznávaných rodinných stavech. Do regresní analýzy 

vstupuje proměnná zdraví, která vzniká subjektivní deklarací její úrovně. Do jaké míry odpovídá 

subjektivní zdraví zdravotnímu stavu vyhodnocenému lékařem je otázkou. Respondent může své 

zdraví podhodnotit či nadhodnotit nebo uvést jeho úroveň v dobré víře, ale v nevědomosti o 

neprojevujících se onemocněních. Analýzy jsou provedeny, aby co nejvěrněji reflektovaly 

rodinné chování a vztah rodinného stavu a zdraví mezi lety 2011–2012, nicméně je nutné 

respektovat omezení zdrojů jejich dat. Bylo by jistě přínosné výsledky interpretovat podrobněji, 

přesněji zdůvodnit příslušnost zemí v rámci jednotlivých skupin nebo vysvětlit proč se vztah mezi 

rodinným stavem a zdravím objevuje spíše v některých zemích a v jiných ne, proto by se těmto 

pasážím mohla věnovat následná analýza, ale ta už by byla nad rámec rozsahu bakalářské práce.  
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Podíl osob v rodinných stavech za obě pohlaví a věkovou skupinu 30–39 let, země EU 

a EFTA, 2011 (%) 

Země/Rodinný stav Bez partnera Partnerství Vdovství Rozluka 

Belgie 36,00 55,61 0,27 8,12 

Bulharsko 42,08 51,22 0,51 6,19 

Česko 33,28 55,03 0,35 11,34 

Dánsko 41,57 51,66 0,16 6,61 

Estonsko 49,95 39,60 0,42 10,02 

Finsko 43,42 49,29 0,15 7,14 

Francie 47,52 47,18 0,28 5,02 

Irsko 44,00 54,12 0,32 1,57 

Island 50,06 44,55 0,15 5,23 

Itálie 42,92 54,76 0,63 1,69 

Kypr 23,59 70,22 0,42 5,77 

Litva 23,41 63,56 0,89 12,13 

Maďarsko 41,82 48,11 0,41 9,67 

Německo 41,31 52,58 0,26 5,86 

Nizozemsko 46,22 47,93 0,16 5,69 

Norsko 49,30 45,55 0,19 4,96 

Polsko 23,12 70,59 0,51 5,78 

Portugalsko 35,33 56,46 0,41 7,80 

Slovensko 31,69 57,29 0,48 10,54 

Slovinsko 56,07 40,19 0,19 3,55 

Španělsko 42,04 52,73 0,39 4,84 

Švédsko 52,33 41,62 0,14 5,92 

Švýcarsko 39,31 55,20 0,20 5,29 

Velká Británie 41,87 52,10 0,28 5,74 

Zdroj: EUROSTAT 2011, vlastní zpracování 

Poznámky: Bez partnera – osoby, které nebyly nikdy v manželství ani v registrovaném partnerství; 

Partnerství – osoby, které žijí v manželství nebo v registrovaném partnerství; Vdovství – osoby ovdovělé 

nebo, kterým registrované partnerství zaniklo smrtí partnera; Rozluka – osoby rozvedené nebo, kterým 

bylo registrované partnerství zrušeno  
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Příloha 2 – Podíl osob v rodinných stavech za obě pohlaví a věkovou skupinu 50–54 let, země EU 

a EFTA, 2011 (%) 

Země/Rodinný stav Bez partnera Partnerství Vdovství Rozluka 

Belgie 10,85 68,16 2,66 18,34 

Bulharsko 9,25 73,00 5,67 12,08 

Česko 7,34 68,10 3,47 21,09 

Dánsko 18,12 64,21 1,82 15,85 

Estonsko 13,53 57,37 4,91 24,19 

Finsko 21,13 57,52 1,62 19,73 

Francie 17,72 64,98 2,80 14,49 

Irsko 14,81 76,97 2,57 5,65 

Island 19,52 65,71 1,46 13,31 

Itálie 13,50 78,35 2,91 5,24 

Kypr 5,71 83,90 2,43 7,95 

Litva 7,06 68,31 6,23 18,40 

Maďarsko 10,02 62,58 6,28 21,12 

Německo 12,26 70,45 2,50 14,79 

Nizozemsko 14,70 68,62 1,86 14,82 

Norsko 18,97 61,66 1,52 17,85 

Polsko 9,71 76,47 5,51 8,31 

Portugalsko 10,71 74,01 3,72 11,56 

Slovensko 9,02 71,09 4,49 15,41 

Slovinsko 16,06 68,97 3,33 11,63 

Španělsko 12,50 74,08 2,95 10,46 

Švédsko 27,16 52,39 1,17 19,28 

Švýcarsko 12,95 68,71 1,87 16,47 

Velká Británie 13,49 67,47 2,17 16,86 

Zdroj: EUROSTAT 2011, vlastní zpracování 

Poznámky: Bez partnera – osoby, které nebyly nikdy v manželství ani v registrovaném partnerství; 

Partnerství – osoby, které žijí v manželství nebo v registrovaném partnerství; Vdovství – osoby ovdovělé 

nebo, kterým registrované partnerství zaniklo smrtí partnera; Rozluka – osoby rozvedené nebo, kterým bylo 

registrované partnerství zrušeno 
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Příloha 3 – Podíl osob v rodinných stavech za ženy a věkovou skupinu 30–39 let, země EU a EFTA, 2011 

(%) 

Země/Rodinný stav Bez partnera Partnerství Vdovství Rozluka 

Belgie 30,74 59,29 0,45 9,53 

Bulharsko 32,98 58,10 0,88 8,04 

Česko 25,24 60,42 0,60 13,74 

Dánsko 35,46 56,32 0,25 7,98 

Estonsko 45,00 42,51 0,70 11,80 

Finsko 37,81 53,64 0,26 8,30 

Francie 43,43 50,07 0,42 6,08 

Irsko 40,54 57,19 0,45 1,83 

Island 45,35 48,07 0,26 6,32 

Itálie 35,89 61,05 0,64 2,42 

Kypr 18,43 73,42 0,69 7,46 

Litva 18,52 65,41 1,55 14,52 

Maďarsko 34,41 52,87 0,68 12,03 

Německo 33,72 58,55 0,43 7,30 

Nizozemsko 39,86 52,80 0,25 7,10 

Norsko 43,44 50,00 0,29 6,27 

Polsko 17,94 74,07 0,89 7,10 

Portugalsko 30,73 59,35 0,67 9,26 

Slovensko 24,94 62,32 0,76 11,98 

Slovinsko 48,97 46,11 0,34 4,57 

Španělsko 35,84 57,80 0,54 5,82 

Švédsko 46,56 46,05 0,22 7,16 

Švýcarsko 32,81 60,46 0,32 6,41 

Velká Británie 37,26 55,34 0,40 7,00 

Zdroj: EUROSTAT 2011, vlastní zpracování 

Poznámky: Bez partnera – osoby, které nebyly nikdy v manželství ani v registrovaném partnerství; 

Partnerství – osoby, které žijí v manželství nebo v registrovaném partnerství; Vdovství – osoby ovdovělé 

nebo, kterým registrované partnerství zaniklo smrtí partnera; Rozluka – osoby rozvedené nebo, kterým bylo 

registrované partnerství zrušeno 
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Příloha 4 – Podíl osob v rodinných stavech za ženy a věkovou skupinu 50–54 let, země EU a EFTA, 2011 

(%) 

Země/Rodinný stav Bez partnera Partnerství Vdovství Rozluka 

Belgie 8,63 67,85 4,22 19,30 

Bulharsko 6,04 72,48 9,14 12,34 

Česko 4,26 68,09 5,68 21,97 

Dánsko 14,91 65,35 2,72 17,02 

Estonsko 12,93 53,67 7,69 25,71 

Finsko 17,64 58,42 2,56 21,39 

Francie 15,63 63,95 4,33 16,08 

Irsko 12,96 76,95 3,70 6,38 

Island 17,48 65,98 2,13 14,41 

Itálie 12,30 77,29 4,40 6,02 

Kypr 5,79 80,04 4,04 10,14 

Litva 6,99 63,14 9,72 20,16 

Maďarsko 6,01 61,64 9,88 22,47 

Německo 9,24 71,13 4,07 15,55 

Nizozemsko 12,16 69,08 2,74 16,02 

Norsko 15,85 61,83 2,39 19,94 

Polsko 6,66 75,12 8,85 9,37 

Portugalsko 9,76 71,70 5,89 12,64 

Slovensko 7,03 69,71 7,24 16,01 

Slovinsko 11,31 70,03 5,67 12,99 

Španělsko 10,95 72,94 4,73 11,38 

Švédsko 23,53 53,39 1,82 21,26 

Švýcarsko 11,65 67,09 3,05 18,21 

Velká Británie 11,02 67,12 3,21 18,65 

Zdroj: EUROSTAT 2011, vlastní zpracování 

Poznámky: Bez partnera – osoby, které nebyly nikdy v manželství ani v registrovaném partnerství; 

Partnerství – osoby, které žijí v manželství nebo v registrovaném partnerství; Vdovství – osoby ovdovělé 

nebo, kterým registrované partnerství zaniklo smrtí partnera; Rozluka – osoby rozvedené nebo, kterým bylo 

registrované partnerství zrušeno 
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Příloha 5 – Podíl osob v rodinných stavech za muže a věkovou skupinu 30–39 let, země EU a EFTA, 

2011 (%) 

Země/Rodinný stav Bez partnera Partnerství Vdovství Rozluka 

Belgie 41,18 51,98 0,10 6,74 

Bulharsko 50,58 44,79 0,17 4,45 

Česko 40,95 49,89 0,12 9,05 

Dánsko 47,65 47,03 0,08 5,25 

Estonsko 54,82 36,74 0,15 8,28 

Finsko 48,73 45,18 0,06 6,04 

Francie 51,69 44,24 0,13 3,94 

Irsko 47,48 51,03 0,18 1,31 

Island 54,77 41,04 0,04 4,15 

Itálie 50,01 48,41 0,62 0,96 

Kypr 29,64 66,48 0,10 3,78 

Litva 28,47 61,65 0,21 9,67 

Maďarsko 49,07 43,44 0,13 7,35 

Německo 48,85 46,64 0,09 4,42 

Nizozemsko 52,58 43,07 0,08 4,28 

Norsko 54,86 41,33 0,09 3,73 

Polsko 28,15 67,21 0,13 4,50 

Portugalsko 40,15 53,43 0,14 6,28 

Slovensko 38,16 52,47 0,21 9,17 

Slovinsko 62,51 34,82 0,04 2,63 

Španělsko 47,91 47,95 0,24 3,91 

Švédsko 57,87 37,35 0,06 4,72 

Švýcarsko 45,75 49,99 0,07 4,20 

Velká Británie 46,52 48,84 0,17 4,48 

Zdroj: EUROSTAT 2011, vlastní zpracování 

Poznámky: Bez partnera – osoby, které nebyly nikdy v manželství ani v registrovaném partnerství; 

Partnerství – osoby, které žijí v manželství nebo v registrovaném partnerství; Vdovství – osoby ovdovělé 

nebo, kterým registrované partnerství zaniklo smrtí partnera; Rozluka – osoby rozvedené nebo, kterým bylo 

registrované partnerství zrušeno 
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Příloha 6 – Podíl osob v rodinných stavech za muže a věkovou skupinu 50–54 let, země EU a EFTA, 

2011 (%) 

Země/Rodinný stav Bez partnera Partnerství Vdovství Rozluka 

Belgie 13,05 68,47 1,10 17,38 

Bulharsko 12,50 73,52 2,15 11,83 

Česko 10,43 68,10 1,26 20,21 

Dánsko 21,29 63,09 0,94 14,69 

Estonsko 14,22 61,59 1,73 22,45 

Finsko 24,62 56,63 0,68 18,07 

Francie 19,92 66,06 1,19 12,83 

Irsko 16,67 76,99 1,43 4,91 

Island 21,56 65,44 0,79 12,21 

Itálie 14,75 79,47 1,36 4,43 

Kypr 5,64 87,93 0,76 5,67 

Litva 7,14 74,27 2,22 16,38 

Maďarsko 14,36 63,61 2,37 19,65 

Německo 15,26 69,78 0,93 14,03 

Nizozemsko 17,22 68,17 0,98 13,63 

Norsko 21,96 61,49 0,69 15,87 

Polsko 12,89 77,87 2,05 7,20 

Portugalsko 11,73 76,52 1,36 10,39 

Slovensko 11,06 72,50 1,65 14,79 

Slovinsko 20,63 67,94 1,09 10,33 

Španělsko 14,06 75,24 1,17 9,53 

Švédsko 30,71 51,42 0,53 17,34 

Švýcarsko 14,22 70,30 0,71 14,76 

Velká Británie 16,01 67,83 1,12 15,05 

Zdroj: EUROSTAT 2011, vlastní zpracování 

Poznámky: Bez partnera – osoby, které nebyly nikdy v manželství ani v registrovaném partnerství; 

Partnerství – osoby, které žijí v manželství nebo v registrovaném partnerství; Vdovství – osoby ovdovělé 

nebo, kterým registrované partnerství zaniklo smrtí partnera; Rozluka – osoby rozvedené nebo, kterým bylo 

registrované partnerství zrušeno 
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Typologie struktur rodinných stavů pro obě pohlaví dohromady 

Následující grafy, tzv. dendrogramy, jsou uvedeny pro snazší interpretaci, představu, vzájemné 

srovnání a pozorování změn seskupení zemí pro obě pohlaví dohromady. Na levém dendrogramu 

pro věk 30–39 let jsou skupiny vytvořeny na hladině spojování 6,5. Na vzdálenost 25 se dělí země 

téměř na dvě poloviny. Další spojování probíhá na hladině 13, kde je vidět velká odlišnost 

i v rámci jedné skupiny mezi dvojicí zemí Kypr, Polsko a Litvou. Zbylé skupiny se vytváří na 

hladině 7, kde jsou si země podstatně bližší, protože se pojí na menších vzdálenostech. Druhý 

dendrogram pro věkovou skupinu 50–54 let má všechny čtyři skupiny propojeny na vysokých 

hladinách spojování od hladiny 25 až po 10, což značí, že skupiny si jsou vzájemně velmi odlišné. 

Naopak uvnitř čtyř skupin jsou jednotlivé státy propojeny do hladiny spojování 6, takže v rámci 

skupiny si je struktura obyvatel dle rodinného stavu ve státech podobná. 

Zdroj: EUROSTAT 2011, vlastní zpracování 

Poznámky: vstupní proměnné – podíly žen v rodinných stavech transformované na z-skóry, Wardova 

metoda, Euklidovská vzdálenost  

Pro věkovou skupinu 30–39 let byly identifikovány následující skupiny: 

1. Belgie, Česko, Estonsko, Maďarsko, Portugalsko, Slovensko 

2. Bulharsko, Irsko, Španělsko, Itálie 

3. Dánsko, Německo, Francie, Nizozemsko, Slovinsko, Finsko, Švédsko, Velká Británie, 

Island, Norsko, Švýcarsko 

4. Kypr, Litva, Polsko 

 

 

 

Příloha 7 – Typologie 24 zemí EU a EFTA podle struktury populace dle rodinných stavů, věk 30–39 let 

a 50–54 let, obě pohlaví, 2011 (%) 
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Příloha 8 – Průměrná struktura obyvatel dle rodinného stavu (%) ve skupině, obě pohlaví, věk 30–39 let, 

24 zemí EU a EFTA, 2011  

Shluk Bez partnera Partnerství Vdovství Rozluka 

1. 38,01 52,02 0,39 9,58 

2. 42,76 53,21 0,46 3,57 

3. 46,27 47,99 0,20 5,55 

4. 23,37 68,12 0,61 7,90 

Zdroj: EUROSTAT 2011, vlastní zpracování 

První skupina je tvořena třemi zeměmi střední Evropy, po jedné z jižní, severní a západní 

Evropy. Rozdíl mezi průměrným podílem bez partnera a v partnerství je 14,01procentního bodu. 

Tato skupina má také nejvyšší rozptyl u svobodných a ženatých/vdaných (46,12 a 47,78), jelikož 

je výrazněji heterogenní, rozdíl mezi maximálním a minimálním podílem u těchto dvou rodinných 

stavů je 18,25 a 17,69. Průměrné zastoupení rozvedených mají ze všech skupin nejvyšší 9,58 %, 

proto se tato skupina nazývá „nerozhodní“. Průměrné procento ovdovělých patří k těm vyšším, 

konkrétně 0,39 %.  

Druhá skupina sestává ze dvou zemí jižní Evropy, Bulharska a Irska. Složení je oproti 

ostatním analýzám velmi neobvyklé a vzhledem ke geografické poloze zemí velmi různorodé. 

Průměrný podíl osob bez partnera je 42,75 %, podíl osob v partnerství činí 53,21 %. Tyto státy 

mají nejnižší průměrné procento rozvedených v populaci, kromě tohoto prvenství v jiném 

rodinném stavu tato skupina nevyniká, tudíž je nadneseně nazvána za „průměrné“. 

Skupina třetí je složena ze zemí severní, západní Evropy, Slovinska a Švýcarska. Tato skupina 

je jediným shlukem, ve kterém průměrný podíl bez partnera je nižší pouze o 1,72procentního 

bodu oproti podílu v partnerství, z toho důvodu je lze označit za „sólisty“. Zároveň mají nejmenší 

průměrné procento ovdovělých a druhé nejmenší průměrné procento lidí v rozluce. 

Poslední čtvrtá skupina je tvořena trojicí silně nábožensky založených států, tedy již zvaná 

skupina „věřící“, což vysvětluje výrazně vysoký průměrný podíl osob v partnerství (68,12). 

Naopak u osob bez partnera se jedná o nejnižší hodnotu 23,37 %. Největší zastoupení má 

i u ovdovělých (0,61) a druhé nejvyšší u rozvedených (7,90). 

Pro věkovou skupinu 50–54 let byly identifikovány následující skupiny: 

1. Belgie, Česko, Německo, Nizozemsko, Slovensko, Velká Británie, Švýcarsko 

2. Bulharsko, Irsko, Španělsko, Itálie, Kypr, Polsko, Portugalsko 

3. Dánsko, Francie, Slovinsko, Finsko, Švédsko, Island, Norsko  

4. Estonsko, Litva, Maďarsko 

Příloha 9 – Průměrná struktura obyvatel dle rodinného stavu (%) ve skupině, obě pohlaví, věk 50–54 let, 

zemí EU a EFTA, 2011 

Shluk Bez partnera Partnerství Vdovství Rozluka 

1. 11,52 68,94 2,72 16,83 

2. 10,88 76,68 3,68 8,75 

3. 19,81 62,21 1,96 16,02 

4. 10,20 62,76 5,81 21,24 

Zdroj: EUROSTAT 2011, vlastní zpracování 
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První skupina je nejpočetnější a skládá se ze zemí střední a západní Evropy. Průměrný podíl 

osob bez partnera činí 11,52 a v partnerství 68,94, což nepatří k nijak výrazným hodnotám. Je zde 

druhé nejnižší zastoupení ovdovělých a spíše vyšší rozvedených. Tato skupina patří do pracovní 

kategorie „průměrní“. 

Druhou skupinu tvoří původní státy z prvního shluku doplněné o Kypr, Polsko a Portugalsko, 

tedy o nábožensky založené země, proto je skupina označena za „věřící“. V této skupině je 

největší zastoupení partnerství v populaci (76,68) a nejmenší osob v rozluce (8,75). Svobodných 

je v těchto zemích druhý nejmenší průměrný podíl 10,88 obyvatel, ovdovělých je naopak druhý 

největší průměrný podíl 3,68.  

Třetí skupina sestává ze zemí severní Evropy, Francie a Slovinska. Tato skupina je velmi 

specifická, jelikož i ve věkové skupině 50–54 let je v průměru 19,81 % obyvatel bez partnera. 

Z toho důvodu je průměrně pouze 62,21 % lidí v partnerství. S nízkou hodnotou průměrného 

podílu ovdovělých (1,96) je i nejnižší ze všech shluků. Lidé v rozluce tvoří 16,02 % populace. 

Tuto skupinu lze s nadsázkou označit jako „sólisté“. 

Poslední čtvrtá skupina je tvořena Estonskem, Litvou a Maďarskem. Má nejmenší průměrný 

podíl svobodných v populaci 10,20, se kterým se velmi podobá skupině druhé. S tou je odlišena 

nejvyšším podílem osob v rozluce 21,24 %. Zároveň i průměrné procento ovdovělých (5,81) je 

také ze všech shluků nejvyšší. Průměrný podíl osob v partnerství v populaci je 62,76, tato 

kategorie má ale veliký rozptyl 29,98 a rozdíl mezi průměrnou maximální a minimální hodnotou 

je 10,94procentních bodů. Tato skupina je označena jako „nerozhodní“. 

 


