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Renata Remiášová: Sňatečnost a rozvodovost v České republice z regionálního pohledu v letech 1970-2011 

Diplomová práce – Posudek oponenta 

 

Renata Remiášová si za téma diplomové práce zvolila analýzu regionální diferenciace úrovně sňatečnosti 

a rozvodovosti v České republice v období 1970-2011, to znamená v době, kdy se rodinné chování výrazně 

měnilo. A i když je populačnímu vývoji v této době se strany demografů věnována trvalá pozornost, na úrovni 

menších územních celků podobné zpracování zatím postrádáme. Už z tohoto pohledu bylo téma vybráno 

vhodně. 

Předložená diplomová práce má standardní strukturu a obsahuje všechny požadované náležitosti – 

abstrakty, seznamy tabulek a obrázků, seznamy použité literatury a pramenů. Je logicky strukturovaná, na 

celkem 113 stranách textu je 45 tabulek a 26 obrázků (grafů a kartogramů). Po formální stránce byla práce 

předložena ve velmi pěkné úpravě. 

Vlastní práce je členěna do osmi kapitol. Po stručném úvodu následuje přehled relevantní odborné 

literatury, využívané autorkou především pro získání bližších informací o vývoji sňatečnosti a rozvodovosti ve 

sledované době a o možnostech studia regionálních rozdílů, zejména úrovně rozvodovosti. Podrobný je také 

popis zdrojů dat včetně upozornění na změny ve vymezení okresů. Tady je třeba upozornit, že studentka vhodně 

využila dat, která shromáždila při zpracování své bakalářské práce, zaměřené na změny věkové skladby 

obyvatelstva okresů; díky tomu mohla v diplomové práci analyzovat rodinné chování podrobněji. Vzhledem 

k tomu, že jak sňatek, tak rozvod jsou události, které podléhají právní úpravě, zmiňuje i nejdůležitější 

legislativní změny, které mohly počty sňatků a rozvodů ovlivnit. V metodické části vyjmenovává jednotlivé 

ukazatele, které použila při studiu regionální diferenciace vývoje sňatečnosti a rozvodovosti ve sledovaném 

období. 

V následujících kapitolách jsou představeny výsledky analýzy. V kapitole 5 jde o celostátní data týkající 

se sňatečnosti a rozvodovosti v letech 1970-2011, vhodně doplněná o strukturu domácností. V kapitole 6 je 

rozbor regionálních rozdílů ve vývoji sňatečnosti podle krajů a okresů, jak je možné je doložit v letech sčítání 

lidu, ze kterých byla vybrána sčítání 1970, 1991 a 2011, v kapitole 7 pak regionální rozdíly týkající se 

rozvodovosti. 

Sedmá kapitola obsahuje část, v níž se autorka pokusila zjistit vztah úrovně rozvodovosti s dalšími 

vybranými charakteristikami obyvatelstva podle okresů v letech 1970, 1991 a 2011, k tomu využila Spearmanův 

korelační koeficient, neboť správně předpokládala, že jde o zjišťování nelineární závislosti mezi studovanými 

jevy. Zatímco předchozí části, i když získání dat bylo velmi pracné, jsou spíše popisem studovaných jevů, tato 

analýza je vlastním přínosem autorky ke studiu rozvodovosti a představuje výsledky korelační analýzy 

regionálních diferenciací úrovně rozvodovosti a vybraných charakteristik obyvatelstva podle okresů. 

V Závěru studentka stručně shrnuje nejdůležitější zjištění, zejména upozorňuje na postupné sbližování 

úrovně sňatečnosti i rozvodovosti na regionální úrovni a na trendy ve vztazích vybraných charakteristik 

obyvatelstva a úrovně rozvodovosti. V interpretaci výsledků se studentka nedopouští chyb. 

Již z uvedeného je patrné, že jde o práci, která si vyžádala nejen značný objem práce, ale také důkladnou 

přípravu, pokud jde o výběr, shromáždění a pak i zpracování dat. Asi proto, že je práce doplněna četnými 

obrázky, je text relativně stručný, ale nutno zdůraznit, že výstižný. Nejsou v něm stylistické chyby, jen několik 

neobratností, respektive nepřesností. 

V části týkající se výzkumných otázek použila studentka dle mého soudu nevhodné formulace, pokud jde 

o platnost církevního sňatku v letech 1950-1991; církevní sňatek nebyl zakázán, dostal však podobu církevního 

požehnání, takže aby byli snoubenci řádně oddáni podle zákona, museli nejprve uzavřít sňatek občanský (str. 

22) a teprve potom mohli uzavřít ještě sňatek církevní. Do statistické evidence se počítal pouze sňatek občanský. 

V pasáži popisující vývoj počtu sňatků a rozvodů v ČR po roce 1960 resp. 1970 postrádám upozornění na 

změny věkové skladby obyvatelstva, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj počtu sňatků v těchto letech; 
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vliv propopulačních opatření z počátku 70. let byl sice významný, ale zdaleka by nedošlo k takovým výkyvům 

v absolutních počtech sňatků, kdyby do věku v té době nejvyšší sňatečnosti zároveň nevstupovaly silné popu-

lační ročníky narozené ve druhé polovině 40. let. Na obrázku 1 a 4 tudíž chybí hrubá míra sňatečnosti, případně 

mohlo být doplněno o počty sňatků na počet sňatkuschopného obyvatelstva (když jsou následně podrobně 

rozebírány počty rozvodů na 1000 ženatých a vdaných). V Tabulce 4 na straně 39 chybí ukazatele průměrného 

věku při prvním sňatku v roce 1970, což je zvláštní; studentka dobře zná a využívá produkci Českého 

statistického úřadu, ale Tabulky sňatečnosti svobodných ČSSR, ČR a SR za roky 1961-1988, jí asi unikly. 

Kapitola Regionální diferenciace sňatečnosti v okresech začíná rozborem rozdílů mezi okresy (od str. 40), 

pokud jde absolutní počty sňatků. I když autorka používá pětiletých průměrů, jde podle mého názoru o 

nevhodný ukazatel, zejména pak pro analýzu změny mezi sčítáními. Důvodem je skutečnost, že se počty sňatků 

odvíjely také od věkové skladby obyvatelstva, která se v některých okresech značně proměnila v důsledku 

územních změn. A podle mého názoru není vhodné řadit mezi okresy Hlavní město Prahu; ta nikdy neměla 

status okresu, ale kraje, případně obce, na úrovni okresů bývaly městské obvody (1.-10.), jak byly vymezeny 

v roce 1960. Proto je obrázek 7 na straně 42 poněkud zavádějící. Ukazuje pouze pestré trajektorie vývoje počtu 

sňatků. Smysl má až rozbor vývoje hrubé míry sňatečnosti a dalších ukazatelů podle okresů. Totéž se týká 

úvodní části kapitoly rozvodovosti (na straně 78-80), která je zpracována stejně, tj. začíná absolutními počty 

rozvodů. Tím nechci rozbor regionálních rozdílností zlehčovat, pouze upozorňuji, že skutečnost je poněkud 

složitější, než je v práci naznačeno a že není vhodné kombinovat absolutní a relativní data. 

Při čtení práce mi vadila okolnost, že autorka sice prezentuje některé ukazatele v kartogramech (velmi 

pěkně zpracovaných), ale do textu řadí do tabulek ukazatele zpravidla jen za vybrané okresy. Výběr těchto 

okresů mi ale připadal chaotický, respektive mi nebylo vždy jasné, podle jakých kritérií autorka postupovala. 

Např. v tabulce 8 na straně 46 jsou data za hrubou míru sňatečnosti za jeden okres z Plzeňského kraje, Středo-

českého kraje a z kraje Vysočina, za dva okresy z Moravskoslezského kraje, tři z Ústeckého kraje a za Prahu. 

Podobně není reprezentativní výběr okresů v tabulce 17, kde zcela chybí data z okresů ze středních, severních 

a východních Čech nebo ze severní Moravy. Autorka jen někde uvádí, že jde buď o nejnižší nebo o nejvyšší 

údaje daného ukazatele, případně, že volila okresy z pohraničí apod. Škoda, že do přílohy nezařadila data za 

všechny ukazatele za všechny okresy, případně pro výběr nezvolila okresy reprezentující např. decily či kvartily. 

Po formální stránce je práce úhledná, jen občas je přehozené číslování obrázků (např. 10 a 9 na straně 49). 

Nejsou v ní překlepy nebo jiné chyby, je psána čtivě a srozumitelně, zajímavý je pouze občas použité přídavné 

jméno vysočanský místo vysočinský. 

Uvedené výtky nejsou zásadního charakteru, neboť se netýkají nejdůležitějších pasáží práce. V těch se 

autorka nedopouští chyb a výsledky jejich rozborů jsou relevantní. Uplatňuje při nich vhodné metody a získaná 

data správně interpretuje. Oceňuji, že při analýze sňatečnosti použila u nás málo používanou Hajnalovu metodu 

výpočtu průměrného věku při prvním sňatku a že vhodně analyzovala vazby věkové a sociokulturní skladby 

obyvatelstva s úrovní rozvodovosti. Také propojení dat o skladbě rodin a domácností s úrovní rozvodovosti je 

novátorské. 

Autorka v předložené diplomové práci prokázala, že se orientuje ve speciální problematice, kterou si za 

téma práce zvolila. A třebaže jde v zásadě o práci popisnou, zajímavým způsobem rozšiřuje poznání 

regionálních diferenciací ve vývoji sňatečnosti a rozvodovosti v ČR v období let 1970 až 2011. 

Práce Renaty Remiášové Sňatečnost a rozvodovost v České republice z regionálního pohledu v letech 

1970-2011 splňuje podle mého názoru nároky na diplomové práce z oboru demografie a doporučuji ji k 

obhajobě. 

 

V Praze dne 18. srpna 2021 

Doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 


