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Diplomová práce Bc. Renáty Remiášové se věnuje demografickým procesům sňatečnosti a 

rozvodovosti na území České republiky v období 1970–2011. Jde o základní téma 

demografického výzkumu, které je nezbytné pro pochopení vývoje demografické reprodukce 

dané populace a její podmíněnosti. Je tak nepochybné, že zvolené téma je relevantní a 

nepostrádá ani aktuálnost, protože se problematice věnuje z regionálního pohledu, který 

s ohledem na datovou náročnost není až tak častý a je příslibem nových poznatků. 

Diplomová práce se zahrnutím úvodu a závěru má osm kapitol, které jsou doplněny 

nezbytnými náležitostmi jako abstrakty, seznamy tabulek, grafů, použité literatury a pramenů. 

Rozsah diplomové práce je nadstandartní, samotný text je téměř na 100 stranách, ač je 

doplněn řadou grafických objektů. Na úvodní kapitolu, kde autorka specifikuje téma a cíl 

výzkumu, navazuje kapitola druhá, která se věnuje nejen vymezení pojmů, ale také přehledu 

poznatků odborné literatury k tématu a výzkumným otázkám. Kapitola je přehledná, 

poskytuje dostatečný vhled do problematiky, nicméně již v názvu prvních dvou podkapitol se 

vyskytuje nepřesnost, kdy za demografické jevy sňatek a rozvod jsou považovány 

demografické procesy sňatečnost a rozvodovost. Kapitola třetí se zabývá zdroji dat, územními 

změnami a změnami v legislativě v ČR v rámci studovaného období. Zatímco změny 

v legislativně jsou spíše stručné, avšak pro účely práce dostačující, za velmi detailní a 

přehlednou považuji podkapitolu o územních změnách. Za odpovídající lze považovat i použité 

datové zdroje, ke kterým patří především demografické ročenky za ČR, kraje a okresy 

ve studovaném období a data populačních censů, které již autorka zpracovala v rámci své 

bakalářské práce, která se věnovala problematice regionální deficience skladby obyvatelstva 

dle rodinného stavu v ČR v období 1970–2011. V tomto ohledu diplomová práce navazuje 

na již úspěšně obhájenou bakalářskou práci.  

Kapitola čtvrtá se věnuje metodice využité pro analýzu dat sňatečnosti a rozvodovosti. 

V případě sňatečnosti je vedle počtu sňatků, hrubé míry sňatečnosti, průměrného věku při 

prvním sňatku počítán na regionální úrovni podíl sňatků na 1000 nevdaných žen ve věku 15 a 

více let, ukazatel singulate mean age at marriage (SMAM), redukované míry sňatečnosti, 

úhrnná sňatečnost ve věku 15–49 let a míry sňatečnosti neženatých mužů a nevdaných žen 

ve věku 15–49 let. U rozvodovosti je počítána obecná míra rozvodovosti, míra rozvodovosti 

manželství, index rozvodovosti a pro vyjádření vztahu mezi úrovní rozvodovosti manželství a 

dalšími charakteristikami populace je využit Spearmanův korelační koeficient. Všechny 

uvedené ukazatele jsou pro naplnění cíle práce odpovídající. Mimo to vzhledem k tomu, že 



okres je již malý územní celek a data mohou být rozkolísaná, analýza je založena na datech 

za tříleté nebo pětileté průměry. 

Kapitoly pět až sedm jsou analytické a seznamují s výsledky výzkumu. Prvně jsou uvedeny 

základní charakteristiky sňatečnosti a rozvodovosti za celou Českou republiku v období 1970–

2011, následně jsou pak hodnoceny jednotlivé vybrané ukazatele na regionální úrovni. 

V případě sňatečnosti kapitola poskytuje informace i o struktuře rodin a domácností a 

nesezdaných soužitích, které tak studovanou problematiku dávají do širších souvislostí. 

Kapitoly jsou přehledné, doplněny řadou tabulek, grafů a kartogramů, které ilustrují vývojové 

trendy a usnadňují orientaci v množství prezentovaných dat, nicméně i tak s ohledem 

na množství srovnávaných okresů a období lze text považovat za čtenářsky náročnější. Autorka 

se sice neomezuje jen na prostý popis dat, jak by se mohlo na první pohled zdát, poskytuje 

i vysvětlení získaných poznatků, a to i v souvislosti s poznatky předchozích kapitol, avšak jak již 

bylo uvedeno, text vyžaduje díky množství dat odpovídající pozornost čtenáře. V závěru 

autorka shrnuje výsledky výzkumu.  

Diplomová práce Bc. Renaty Remiášové má zajímavé téma, jasně vymezený cíl práce, 

výzkumné otázky, odpovídající data, metody a poskytuje zajímavé poznatky o sňatečnosti a 

rozvodovosti na regionální úrovni České republiky. Autorka řádně cituje, formální úprava 

práce, ač není úplně bez nepřesností, je velmi zdařilá. Za pozoruhodné považuji především 

množství dat, které je v rámci diplomové práce zpracováno, a které si vyžádalo nepochybně 

nemalé úsilí a čas, protože mnohé nebylo v digitální podobě. Jako vedoucí práce musím zmínit 

také to, že si téma autorka vybrala sama a dlouhodobě, velmi samostatně a systematicky se 

výzkumu věnovala.  

 

Diplomovou práci Bc. Renaty Remiášové doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze 18. 8. 2021      RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.  

 

 

 

 


