
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Markéty Pluhařové: Analýza struktury 

evropských populací dle rodinných stavů a jejich vliv na zdraví 

 

Poslední tři desetiletí 20. století byly v Evropě ve znamení výrazného poklesu úrovně 

sňatečnosti, a naopak nárůstu intenzity rozvodovosti. Tyto změny se promítly do populačních 

struktur podle rodinného stavu. Vzhledem k heterogenním situacím v souvislosti s partnerstvím 

(legální manželství, nesezdané soužití nebo partnerství bez společného bydlení) má tradičně 

pojímaný rodinný stav již méně jednoznačný vliv na oba základní demografické procesy, tj. 

porodnost a úmrtnost. Proto je případné uvažovat při studiu i tyto nové skutečnosti. 

 Předkládaná bakalářská práce Markéty Pluhařové se touto problematikou zabývá 

v rozsahu 75 stran včetně příloh. Práce je rozdělena do 7 kapitol včetně úvodu a závěru. Má 

dva cíle: a) vytvořit typologii struktur 24 evropských zemí podle rodinného stavu na základě 

dat sčítání 2011, b) analyzovat vztah mezi zdravím a rodinným stavem. Práce má dvě části 

teoretickou a analytickou. První, teoretická část je věnována typům soužití, včetně legislativy. 

V úvodu jsou specifikována východiska a stanoveny výzkumné otázky a hypotézy. Druhá 

kapitola věnovaná rodinným formám přináší srozumitelným a přehledným způsobem 

informace založené na studiu řady zásadních publikací. Specificky jsou pak pojednány rozvody 

a tzv. singles. Třetí kapitola popisuje rodinné stavy, způsob jejich zjišťování a evropskou 

legislativu. Poslední subkapitola teoretické části je věnována poznatkům z oblasti vztahu 

rodinného stavu a zdraví. Tato první teoretická část představuje velmi zdařilý vstup do 

zkoumané problematiky, neboť je založena na bohatém studiu literatury a strukturovaným 

způsobem představuje zvolené téma. Čtvrtá kapitola popisuje data a metody. Subkapitola 

Zdroje dat podrobně seznamuje čtenáře se způsobem sběru a zpracováním dat sčítání 

publikovaných EUROSTATem a také s metodologií dat European Social Survey 2012. Kladem 

práce je, že autorka harmonizuje charakteristiky osob obou datových zdrojů, ze kterých vychází 

následná analýza. Je zde vysvětlena volba obou věkových skupin, tj. 30-39 let a 50-54 let a 

stanovení pracovních kategorií rodinných stavů. Při práci s daty byly využity dynamické 

tabulky EUROSTATu a individuální data ESS. Z hlediska analytických metod lze ocenit, že 

autorka ve své bakalářské práci použila metody vícerozměrné statistiky, a to shlukovou analýzu 

a vícenásobnou regresi, které jsou správně popsány. Možná mohla být na tomto místě uvedena 

rovnice vícenásobné regrese a zvolené referenční kategorie proměnných (tyto jsou později 

uvedeny v textu prezentujícím regresní modely). 

 Analytická část správně začíná představením deskriptivních charakteristik studovaných 

souborů. Následuje typologie struktur rodinných stavů pro obě věkové skupiny a specificky pro 

muže a ženy. Lze říci, že analýza je kvalifikovaně provedena, zejména je třeba ocenit snahu 

autorky o pojmenování výsledných skupin a shrnutí této problematiky. Druhý cíl práce, zdraví 

a rodinný stav vychází z individuálních dat mezinárodního šetření, které autorka musela vytřídit 

a vytvořit si vlastní pracovní soubor. Tento postup je popsán a dokumentován v subkapitole 

Deskripce dat z šesté vlny ESS 2012. Vztah zdraví a rodinných stavů je pak dále zkoumán 

pomocí modelů vícenásobné regrese v rámci obou vymezených věkových skupin a zvlášť pro 

muže a ženy. Autorka správně a podrobně interpretuje získané výsledky, které závěrem shrnuje. 

 

Hodnotíme-li předloženou bakalářskou práce Markéty Pluhařové optikou nároků 

kladených na bakalářské práce, lze ji označit za velmi kvalitní a byla zejména náročná, pokud 

jde o použité analytické přístupy. Prakticky neobsahuje chyby, je dobře uspořádána, napsána 

vyzrálým stylem a kvalitně technicky provedena. Obsahuje všechny požadované náležitosti, a 

proto ji doporučuji k obhajobě. 
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