Magdaléna Hromková: Vývoj úrovně sňatečnosti ve vybraných mimoevropských zemích
v 2. polovině 20. století“
Posudek vedoucí bakalářské práce
Cílem bakalářské práce Magdalény Hromkové je komparace sňatkového chování ve vybraných
zemích ve 2. polovině 20. století. Záměrem bylo ověřit hypotézu, že přes přetrvávající výraznou
diferenciaci by se sňatkové chování mělo ve Světě poněkud sbližovat, respektive že by se měl
zvyšovat věk při prvním sňatku zvláště ženské populace v souvislosti s celkovým společenským
vývojem, zvláště s růstem vzdělanosti. Téma je v českém demografickém výzkumu málo
frekventované, takže zajímavým způsobem rozšiřuje naše poznatky o současných změnách
sňatkového chování.
Magdaléna Hromková přistoupila ke zpracování tématu zodpovědně a samostatně. Musela se
nejprve vypořádat s problémy datové základny, které významně poznamenaly nejen volbu
zkoumaných zemí, ale také rozsah získaných poznatků. S touto překážkou se vypořádala se ctí,
třebaže to znamenalo ztížení jak vlastní práce tak interpretace získaných dat. V práci vhodně využila
nejen původních datových zdrojů ale také dat získaných z literatury a prodloužila tak dobu sledování
dále do minulosti, takže mohla podat ucelenější pohled na změny ve sňatkovém chování
v jednotlivých zemích. Ke komparaci použila sice jednoduché ukazatele, které ale úroveň sňatečnosti
a její časovaní poměrně dobře dokumentují. Ty spočetla za sledované země a následně analyzovala
(z literatury či z pramenů přebírala jen minimum ukazatelů). Nejprve popsala situaci ve všech deseti
vybraných zemích v první polovině 20. století (kapitola 3), poté jejich vývoj ve druhé polovině
tohoto století (kapitola 4), do závěru vložila mezinárodní srovnání vývoje. Lze konstatovat, že se
v analýze nedopouští chyb, text je ale někdy méně srozumitelný, zvláště, kde se vypořádává
s rozdílnými variantami výpočtů (např. u Chile na str. 52 asi zaměnila v textu pod obrázkem variantu
oficiálně svobodných a variantu zahrnujících i kohabitace); místy zaměňuje procenta a procentní
body. Práce sice zůstává v deskriptivní rovině, ale základní důvody odlišností sňatkového chování
obyvatelstva jednotlivých zemí naznačuje správně a přináší námět k dalšímu hlubšímu studiu.
Práce byla odevzdána v pěkné grafické úpravě, i když v ní zůstaly některé stylistické
neobratnosti nebo překlepy. Vytknout lze i to, že u seznamu tabulek a obrázků chybí stránkování.
Jinak má práce všechny náležitosti, je o rozsahu 52 strany.
Uvedené výtky nesnižují celkové vyznění práce. Podle mého názoru splňuje práce Magdalény
Hromkové „Vývoj úrovně sňatečnosti ve vybraných mimoevropských zemích v 2. polovině
20. století‟ nároky kladené na bakalářské práce v oboru demografie a doporučuji ji k obhajobě.
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