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Vývoj úrovn ě sňatečnosti ve vybraných mimoevropských 
zemích v 2. polovin ě 20. století 

Abstrakt 

Cílem práce je srovnání časování a intenzity sňatkového chování ve vybraných 

mimoevropských zemích v 2. polovině 20. století. Země byly vybrány ze všech kontinentů, 

hlavním kritériem však byla dostupnost vhodných dat. Tak se sice nepodařilo zajistit 

reprezentativnost dat za větší regiony, diferenciaci sňatkového chování a hlavní tendence však 

zachyceny byly. K analýze bylo použito podílu svobodných podle věku, průměrného 

sňatkového věku při prvním sňatku a případně i rozložení snoubenců podle věku při sňatku. 

Práce prokázala, že ve většině studovaných zemí došlo od 70. let 20. století k posunu časování 

sňatků do pozdějšího věku nevěst a že na hodnoty sňatkového věku má vliv mimo jiné i úroveň 

gramotnosti v dané zemi, neboť s vyšší úrovní gramotnosti se zvyšuje sňatkový věk. Celková 

intenzita sňatečnosti je také do značné míry ovlivněna rostoucím počtem nesezdaných soužití    

a tato okolnost se nejvíce odrazila ve vývoji sňatkového chování v zemích Jižní Ameriky. 

Klí čová slova: sňatečnost, časování sňatkového chování, intenzita sňatečnosti, podíl 

svobodných osob, průměrný věk při prvním sňatku. 

Changes in nuptiality in chosen non-European countr ies     
in the 2nd half of the 20th century 

Abstract 

The main aim of this thesis is to compare timing and intensity of nuptiality in chosen            

non-European countries in the 2nd half of 20th century. Surveyed countries were chosen from all 

continents. The main criterion was availability of suitable data. The choice cannot be 

generalized for whole continents. But the differentiation of nuptiality and the most important 

trends were described. The analyse contains the portion of single according to age, singulate 

mean age at first marriage and in some cases distribution of fiancés according to age. This thesis 

shows that there was a shift of timing of marriage to older age of bridegrooms in most of chosen 

countries in the 70s of the 20th century. However in South America situation was a little bit 

different because of the high portion of people who lived in cohabitations. Values of mean age 

at marriage are influenced by level of literacy. Total intensity of nuptiality is influenced by 

increasing level of cohabitations.  

Key words: nuptiality, timing of marriages, intensity of nuptiality, portion of single, simgulate 

age at first marriage. 
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Přehled použitých zkratek 

JAR – Jihoafrická republika 

např. – například 

obr. - obrázek 

OSN – Organizace spojených národů 

s. – strana 

SMAM – singulate mean age at first marriage 

tab. – tabulka 

tzn. – to znamená 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

USA – the United States of America 
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Kapitola 1 

Úvod 

Sňatečnost je demografický proces, který přesahuje hranice demografie jako takové a vypovídá 

také o sociálních podmínkách a kulturních tradicích zkoumaných populací. Rodina, která je 

stále ještě ve většině případů zaštítěna institucí manželství, je základní prvek společenských 

struktur. Uzavření sňatku je tedy ve většině kultur předznamenáním založení rodiny. Zkoumání 

vývoje úrovně sňatečnosti vybraných populací poskytuje zajímavou sondu do těchto společností 

a přispívá k pochopení základních principů, na kterých je daná společnost stavěna. Mezinárodní 

srovnání vývoje sňatkového chování ve vybraných mimoevropských zemích umožňuje 

komparaci těchto principů a ukazuje na společné a rozdílné prvky zkoumaných společností. 

Právě tento přesah demografického procesu sňatečnosti mě zaujal a rozhodla jsem se této 

problematice věnovat ve své bakalářské práci. 

1.1 Cíl práce 

Cílem práce je srovnání časování a intenzity sňatečnosti a hledání společných nebo naopak 

odlišných trendů sňatkového chování ve vybraných mimoevropských zemích ve 2. polovině   

20. století. 

Původním záměrem této práce mělo být srovnání úrovně sňatečnosti takových zemí, které 

by ve sledovaném období dobře reprezentovaly základní rysy sňatkového chování jednotlivých 

mimoevropských regionů či jednotlivých modelů sňatečnosti. Vzhledem k tomu, že se 

nepodařilo získat data právě za ty země, které by některé regiony vhodně reprezentovaly (např. 

Subsaharská Afrika, Střední Amerika či jihovýchodní Asie), byla však myšlenka, že by bylo 

možné zobecnit získané poznatky o sňatkovém chování na celé regiony, opuštěna. 

2. polovina 20. století byla dobou, kdy došlo k nebývalému společenskému                          

a ekonomickému rozvoji v téměř všech regionech Světa. Společenský vývoj měl v mnoha 

oblastech stejný nebo velmi blízký trend, v důsledku čehož lze usuzovat, že jeho důsledky by 

mohly ovlivňovat také zhruba stejným způsobem chování lidí. Z této premise vychází mimo 

jiné i teorie demografické revoluce, jež dává do souvislosti právě společenský a ekonomický 

rozvoj a demografické chování (Pavlík, 1986, s. 506 – 512). Změny v úrovni plodnosti nebo 
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úmrtnosti platnost tohoto předpokladu do značné míry potvrzují. Z tohoto důvodu je možné 

vyslovit hypotézy, že se v souvislosti s postupným přesunem ekonomických aktivit ze 

zemědělství do průmyslu a posléze do služeb a s migrací obyvatelstva z venkova do měst 

postupně změnilo také sňatkové chování obyvatelstva. Lze předpokládat, že se především 

postupně zvyšoval sňatkový věk svobodných dívek a že se zvyšoval tím více, čím větší díl 

ženské populace získal alespoň základní školní vzdělání. Zároveň lze vyslovit tezi, že se 

sňatkové chování jednotlivých zemí tím více přibližuje, čím více se moderní společnost 

globalizuje a v jednotlivých původně značně odlišných regionech se přejímají některé vzorce 

chování vytvořené jinde.  

1.2 Literatura 

Literární zdrojů k danému tématu není příliš velké množství a většina z nich je založena na 

základě stejných dat a informací. 

Prvotním zdrojem byl především článek Johna Hajnala1 publikovaný v roce 1965 European 

Marriage Patterns in Perspective. V tomto článku jsou rozlišeny tři základní typy sňatečnosti, 

které se ve světě vyskytovala počátkem 20. století. Hajnalem použité třídění a některé jím 

zavedené termíny jsou také v předkládané práci použity. Hajnal se však zabýval evropskými 

typy sňatkového chování, i když k jeho potvrzení použil data i za některé vybrané 

mimoevropské země (Hajnal, 1965). 

Úvod do zkoumané problematiky i inspiraci pro možné použitelné ukazatele obsahuje též 

článek Ludmily Fialové Rodinné poměry obyvatelstva v mezinárodním přehledu. Tento článek 

popisuje sňatkové chování vybraných zemí na přelomu 70. a 80. let 20. století. Některé zde 

uvedené země jsou zařazeny i v této předkládané práci (Fialová, 1993). 

Dalším příspěvkem, který se zabýval typy sňatkového chování v 2. polovině 20. století, je 

článek Dagmar Bartoňové Sňatečnost a rozvodovost ve světě. V tomto je rozdělení typů 

sňatečnosti ve světě velmi podobné Hajnalově typologii (Bartoňová, 1995). 

Velkou datovou, ale i jinak informační oporou hlavně pro období 1. poloviny 20. století byla 

publikace vydaná OSN v roce 1990: Patterns of First Marriage, Timing and Prevalence. Tato 

publikace analyzuje data z Demographic Yearbook do 80. let. Pro předkládanou práci byla 

klíčovou inspirací, i pokud jde o použité ukazatele (Statistical Office, 1990). 

Dalším zdrojem informací byly dvě diplomní práce napsané na katedře demografie              

a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK. Sňatečností v Japonsku se zabývala diplomová 

práce Petra Pavlíka Populační vývoj Japonska (Pavlík, 2004). Sňatečnosti ve Spojených státech 

amerických se v práci Populační vývoj USA věnovala Viktorie Benešová (Benešová, 2007). 

                                                      
1
 John Hajnal (26. 11. 1924 – 30. 11. 2008), profesor statistiky, působil na London School of Economics 
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1.3 Data 

Data, která jsou v této práci použita, jsou čerpána téměř výhradně z různých 

ročníků Demographic Yearbook, které vydává statistická divize OSN. Po celou 2. polovinu    

20. století až do roku 1996 obsahoval téměř každý ročník jako suplement nějaké speciální téma. 

Pro práci byly klíčové ročníky, které obsahovaly podrobná data za sňatečnost: 1958, 1968, 

1976, 1982 a 1990. 

V ročnících Demographic Yearbook, které jsou zaměřené přímo na sňatečnost, jsou 

k dispozici vypočítané hrubé míry sňatečnosti, dále jsou zde struktury obyvatelstva podle 

věkových skupin, pohlaví a rodinného stavu a dále zde OSN publikuje strukturu sňatků podle 

pohlaví a věku. Tyto tři typy dat tvoří datovou základnu pro tuto práci. 

Všechny Demographic Yearbook od roku 1948 jsou k dispozici na webových stránkách 

statistické divize OSN.2 Od roku 2000 jsou jednotlivé tabulky publikovány dokonce 

v excelových souborech, což zajišťuje jednodušší manipulaci s daty. V těchto novějších 

ročenkách jsou některá data publikována také za delší časové období. Novější data jsou tedy 

převzata z těchto ročníků. 

V Demographic Yearbook nejsou data za všechny země. Data za věkové struktury podle 

pohlaví a rodinného stavu jsou omezena na léta, ve kterých se konaly v daných zemích censy. 

Některé země mají statistiku podrobnější a některé naopak stručnější, protože záleží na tom, jak 

často se censy v daných zemí konají. Podobně tomu je i u jiných typů dat, OSN je v tomto 

případě vlastně zprostředkovatel dat, ne ten, kdo by data sám pořizoval. 

Zdrojem dat pro starší období (tzn. 1. polovinu 20. století), které v této práci slouží hlavně 

k zasazení vlastního tématu práce do kontextu a není tedy příliš podrobně analyzováno, je 

především publikace, kterou taktéž vydala OSN: Patterns of First Marriage: Timing and 

Prevalence. Tato publikace byla také použita jako podpora a kontrola pro data z Demographic 

Yearbook v hlavní části práce. 

Data za první desetiletí 21. století zatím většinou nejsou k dispozici, proto je konec 

sledovaného období ohraničen v podstatě koncem 20. století. 

Data o podíly gramotných osob v dospělých populací byla čerpána z webových stránek 

statistického institutu UNESCO3. Tato data jsou dostupná nejdříve až od roku 1975. 

1.4 Použité ukazatele 

Předkládaná práce čerpá data z Demographic Yearbook, což limituje ukazatele, které mohly být 

pro analýzu sňatkového chování použity. Z tohoto důvodu jsou použity čtyři následující 

ukazatele, a to: hrubá míra sňatečnosti, průměrný věk při prvním sňatku, podíly svobodných ve 

vybraných věkových skupinách a skladba snoubenců podle pohlaví a věku. 

                                                      
2 WWW: United Nations Statistics Division, Demographic Yearbook: 
<http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm>, [cit 2010-05-01] 

3 WWW: UNESCO Institute for Statistics: 
<http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=210>, [cit. 2010-05-07]  
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Hrubá míra sňatečnosti je nejjednodušší ukazatel sňatečnosti, který však do značné míry 

závisí na věkové skladbě zkoumané populace, proto není vhodné omezovat se v analýze 

sňatečnosti pouze na tento ukazatel, ale je potřeba ho doplnit dalšími. Hrubá míra sňatečnosti 

udává počet sňatků na 1000 obyvatel. Sňatky se vztahují ke střednímu stavu populace. Počítá se 

tedy pro obě pohlaví dohromady. 

 

hms … hrubá míra sňatečnosti 

S ……. počet sňatků v daném roce 

P ……. střední stav populace v daném roce 

Jako ukazatel průměrného věku při prvním sňatku je v této práci použit singulate mean age 

at first marriage (SMAM). Je to ukazatel, který se požívá v případě, že nejsou k dispozici 

všechna data pro výpočet sňatkových tabulek. Je pravděpodobné, že je možné pro některé země 

sestavit sňatkové tabulky. Vzhledem k tomu, že cílem práce byla komparace ukazatelů 

sňatečnosti vybraných zemí, byl zde použit právě SMAM, protože ten je možné vypočítat pro 

všechny vybrané země. Tento ukazatel se počítá z rozložení svobodných obyvatel v populaci     

a rozlišuje se pro jednotlivá pohlaví (Hinde, 1998, s. 89 – 91). 

 

přičemž:  

 

a …………….. šířka věkové skupiny 

Ps;x,x+a ……...počet svobodných osob ve věkové skupině x,x+a 

Px,x+a ……......počet osob ve věkové skupině x,x+a 

Podíly svobodných ve vybraných věkových skupinách vyjadřují proporci osob, které do 

uvedeného věku nikdy neuzavřely manželství. Většinou se pro analýzu používají dvě krajní 

věkové skupiny a potom některá mezi nimi, která vykazuje v nějakém časovém úseku zajímavý 

vývoj. Pomocí podílu svobodných ve věkové skupině 15 – 19 let je možné popsat, kolik velmi 

mladých lidí vstupuje v dané zemi do manželství. Oproti tomu podíl svobodných ve věkové 

skupině 45 – 49 let slouží k vyjádření, jaké procento obyvatelstva pravděpodobně zůstane trvale 

svobodné. Tato skupina ukazatelů se specifikuje podle pohlaví. 
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a …………….. šířka věkové skupiny 

Ps;x,x+a ……...počet svobodných osob ve věkové skupině x,x+a 

Px,x+a ……......počet osob ve věkové skupině x,x+a 

Poslední skupina ukazatelů vychází na rozdíl od předchozích z jiného typu dat. Podíly 

sňatků podle věkových skupin se nepočítají z věkových struktur podle rodinného stavu              

a pohlaví, ale ze struktury sňatků, která je rozdělená podle věkových skupin snoubenců. Podle 

toho se dá určit, jak se která věková skupina podílela na celkovém počtu sňatků. Většinou se 

tyto ukazatelé rozlišují podle pohlaví. Podíly sňatků podle věkových skupin a pohlaví nejsou 

v této práci uvedeny pro všechny vybrané země a to hlavně z toho důvodu, že data týkající se 

sňatků podle věkových skupin a pohlaví nebývají často k dispozici. 

 

a …………….. šířka věkové skupiny 

Sx,x+a …….....počet snoubenců ve věkové skupině x,x+a 

S……..……......celkový počet sňatků 

Úroveň sňatečnosti se dá vyjádřit celou řadou demografických ukazatelů. Budeme-li však 

uvažovat, že sňatečnost má vliv na zakládání rodin a na úroveň porodnosti jako takové, 

směrodatnější budou ukazatelé aplikované na ženskou populaci a vztahované k jejich 

reprodukčnímu období, proto se předkládaná práce hlavně v závěrech více věnuje ukazatelům 

takto specifikovaným. 

1.5 Výběr zemí 

Původním plánem bylo zvolit pro komparaci takové země, podle kterých by bylo možné 

charakterizovat společné a rozdílné rysy sňatkového chování na jednotlivých kontinentech. 

Datová základna však poskytuje data jen za některé země, což způsobuje, že by výběr z těchto 

zemí nebyl pro tento účel reprezentativní. Z tohoto důvodu v této práci půjde spíš jen                 

o charakteristiku sňatkového chování v jednotlivých zemích a o komparaci sňatečnosti ve 

vybraných státech než o charakteristiku širších regionů. 

Výběr zemí byl závislý na datové základně, která byla k dispozici. Tento krok automaticky 

vyloučil velkou část zemí, které by byly pro analýzu zajímavé. Dalším kritériem bylo, aby 

vybrané země byly z různých kontinentů. 

Ze Severní Ameriky byly vybrány Spojené státy americké a Kanada, z Oceánie byla 

vybrána Austrálie, z Asie  Indie, Japonsko a Turecko, z Afriky Jihoafrická republika a Marok    

a z Jižní Ameriky Chile a Brazílie. 
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Obr. 1 – Vybrané země (Kanada, USA, Brazílie, Chile, Maroko, JAR, Turecko, Indie, Japonsko, 

Austrálie) v mapě světa  
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Kapitola 2 

Sňatečnost 

Sňatečnost je proces, kterým se demografie začala zabývat kvůli významu, jenž má zakládání 

manželství na úroveň lidské reprodukce. Úroveň sňatečnosti je velmi ovlivňována různými 

sociokulturními faktory. Každá společnost totiž nějakým způsobem formuluje svůj vztah 

k reprodukci a k její legalizaci. Ve většině zemí je reprodukce obyvatelstva legalizována právě 

institucí manželství. 

Každá společnost si však podmínky, které musí být splněny, aby manželství bylo platné, 

definuje sama. Obvykle mezi tyto podmínky patří: odlišné pohlaví manželů, minimální 

sňatkový věk, rodinný stav, určitý stupeň pokrevnosti a také to, aby sňatek byl uzavřen před 

institucí, která je k tomuto účelu právně způsobilá (Kalibová, 2006, s. 31). To, že každá země 

má své vlastní normy k uzavření manželského svazku a že se můžeme v různých kulturních 

okruzích setkat s odlišnými formami sňatku i rodinného soužití, podstatně ztěžuje mezinárodní 

srovnání sňatečnosti (Hajnal, 1965, s. 105). V některých kulturách sňatek ani nemůže těsně 

předcházet založení rodiny z důvodu věku snoubenců, ve kterém je ceremoniál sňatku 

uskutečňován. Existují také četné kultury, ve kterých je běžná polygamie (hlavně tedy 

polygynie). Demografie se však zabývá pouze studiem a statistikou monogamních rodin 

(Kalibová, 2006, s. 30). 

Na úroveň sňatečnosti má vliv, jak je v dané zemi velká skupina sňatkuschopného 

obyvatelstva. Do sňatkuschopného obyvatelstva se počítají všichni lidé, kteří splňují právní 

normy potřebné k uzavření sňatku. 

V některých státech je určení minimálního sňatkového věku nástrojem populační politiky    

k regulaci porodnosti. Toto opatření se většinou praktikuje v rozvojových zemích, kde je úroveň 

lidské reprodukce spíše vysoká.  

Dalším klíčovým faktorem, který ovlivňuje sňatečnost, je úroveň vzdělanosti v dané zemi. 

Tento faktor je právě pro 2. polovinu 20. století aktuální. Čím déle lidé studují, tím později 

vstupují do manželských svazků. Úroveň vzdělanosti má všude ve světě stoupající tendenci. 

V rozvojových státech se za účelem zvyšování vzdělanosti angažuje řada neziskových 

organizací. 
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Mezi faktory, které ovlivňují sňatečnost, dále patří politická a ekonomická situace celého 

státu, ale i možnost ekonomického zajištění jednotlivců, pokud se rozhodnou do manželství 

nevstoupit. Důležité je také náboženství, které v určité zemi převládá, a často s ním spojený 

hodnotový systém, který určitá populace přijímá. 

Podle mého názoru v dnešní době v mnoha zemích sňatečnost jakožto proces, který těsně 

předchází zakládání rodin, není již zdaleka tak spolehlivý ukazatel. V mnoha zemích se            

v         2. polovině 20. století stalo běžnou praxí tzv. nesezdané soužití neboli kohabitace. 

Nesezdané soužití v některých případech předchází sňatku, ale v mnoha případech instituci 

manželství zcela nahrazuje. Proto se v demografických statistikách některých zemí sleduje          

i tento jev. Dokonce existují i země, ve kterých se nesezdané soužití staví na stejnou rovinu jako 

manželství (Možný, 2006, s. 255). 
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Kapitola 3 

Typy s ňatkového chování v 1. polovin ě 20. století 

3.1 Hajnalova teorie 

První vědec, který se ve 20. století zabýval studiem sňatkového chování v celosvětovém měřítku 

a rozdíly mezi jednotlivými regiony, byl anglický profesor statistiky John Hajnal. Hajnal rozlišil 

pro 1. polovinu 20. století základní tři typy sňatkového chování. Zabýval se především 

sňatečností ženské populace (Statistical Office, 1990, s. 5).  

Prvním typem sňatečnosti je model charakteristický pro západní Evropu, která je vymezena 

na západ od hranice Petrohrad – Terst. Tento typ sňatečnosti se vyznačuje pozdějším věkem při 

vstupu do manželství a dále poměrně velkým podílem osob, které nikdy do manželství 

nevstoupí. Druhým typem sňatečnosti je model charakteristický pro rozvojové země mimo 

Evropu. Pro tento model sňatečnosti je typické univerzální sňatkové chování, což znamená, že 

velmi malý nebo téměř žádný podíl populace zůstane po celý svůj život svobodný a sňatkový 

věk je v těchto populacích velmi nízký. Třetím typem je model, který tvoří variantu mezi 

předchozími dvěma sňatkovými modely. Je možné ho nalézt ve východní Evropě na východ od 

hranice Petrohrad – Terst a typickým je pro něj pozdější časování sňatků a větší podíl trvale 

svobodné populace než u rozvojových mimoevropských zemí (Hajnal 1965, s. 101). 

Hajnal ve svém článku, ve kterém vymezuje tři typy sňatkového chování, sňatečnost 

charakterizuje pomocí následujících ukazatelů: průměrný věk při sňatku a podíly svobodných 

v různých věkových skupinách populace. V uvedené studii Hajnal používá data z různých 

výzkumů a historických materiálů. Jediná data týkající se 1. poloviny 20. století pro vybrané 

země jsou však data z Demographic Yearbook. 

3.2 Vývoj a úrove ň sňatečnosti ve vybraných zemích v 1. polovin ě 

20. století 

Podle dat z censů jednotlivých zemí, která jsou k dispozici, je možné usuzovat, že Hajnalova 

teorie v prvních desetiletích 20. století, samozřejmě s určitými výjimkami, platila. 

Mimoevropské kontinenty se však značně diferencovaly. Typicky hajnalovskému 
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mimoevropskému typu sňatečnosti odpovídala situace ve většině zemí Afriky a Asie. Oproti 

tomu se Severní Afrika a Oceánie vyznačovaly spíše evropskými sňatkovými modely. 

Důvodem pro tuto skutečnost je fakt, že na těchto kontinentech působily významné evropské 

vlivy v důsledku masových migračních vln, které sem přicházely z Evropy v 19. a 20. století. 

Naprosto odlišná a komplikovaná situace byla v Jižní Americe, protože tam žil a dodnes tomu 

tak je, veliký podíl populace v nesezdaných soužitích na úkor oficiálně legalizovaných 

manželských svazků. 

V následujících dvou tabulkách je nastíněna změna, která se stala ve vybraných 

mimoevropských zemí v průběhu 1. poloviny 20. století se dvěma ukazateli sňatkového 

chování. Prvním z nich je SMAM, který reprezentuje dobu časování sňatků v dané zemi            

a druhým z nich je podíl svobodného obyvatelstva podle pohlaví ve věkové skupině 45 – 49 let, 

což zastupuje vlastně celkovou úroveň sňatečnosti. U většiny zemí jsou k dispozici data 

z několika censů. V tabulkách jsou však uvedena data pouze z censů, které byly provedeny na 

začátku a na konci 1. poloviny 20. století. U Turecka, JAR a Brazílie jsou data dostupná jen 

z jednoho censu. Jedinou sledovanou zemí, pro kterou nejsou k dispozici data z 1. poloviny    

20. století, je Maroko. 

Tab. 1 – Srovnání změny průměrného věku při prvním sňatku (SMAM) v 1. polovině 20. století ve 

vybraných mimoevropských zemí 

Země Období 
První rok Poslední rok Rozdíl prvního a posledního roku 

muži ženy muži ženy Muži Ženy 

USA 1900 - 1940 27,4 23,7 25,6 22,7 -1,8 -1,0 

Kanada 1911 - 1941 28,6 24,3 27,7 24,8 -0,9 0,5 

Austrálie 1933 - 1947 28,2 25,0 25,8 22,5 -2,4 -2,5 

Indie 1901 - 1941 20,1 13,3 20,0 14,7 -0,1 1,4 

Japonsko 1920 - 1940 24,9 21,1 27,2 23,3 2,3 2,2 

Turecko 1935 23,1 19,7  .  . .   . 

JAR 1946 27,2 22,9 . . . . 

Chile 1930 - 1940  28,1 24,9 28,1  24,7 0,0 -0,2 

Brazílie 1940 26,5 22,6 . . . . 

Zdroj:  Statistical Office of the United Nations, Department of International Economic and Social Affairs, 

1990. Patterns of First Marriage: Timing and Prevalence. New York: United Nations, 1990. s. 7 – 12. 
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Tab. 2 – Srovnání změny podílu svobodného obyvatelstva (v %) podle pohlaví ve věkové skupině         

45 – 49 let v 1. polovině 20. století ve vybraných mimoevropských zemí 

Zdroj:  Statistical Office of the United Nations, Department of International Economic and Social Affairs, 

1990. Patterns of First Marriage: Timing and Prevalence. New York: United Nations, 1990. s. 7 – 12. 

3.2.1 Spojené státy americké 

V USA se průměrný věk při prvním sňatku v průběhu 1. poloviny 20. století u obou pohlaví 

snížil. U mužů tento pokles během prvních čtyřiceti let 20. století činil 1,8 roku z 27,4 let na 

25,6 let, zatímco u žen poklesl pouze o 1 rok na hodnotu 22,7 let. Tento pokles se tedy projevil 

více u mužů než u žen. Podíl svobodných žen ve věkové skupině 45 – 49 let se v průběhu 

sledovaného období v podstatě vůbec neměnil a na začátku i na konci sledovaného období byla 

tato hodnota 8,6 %. U mužů tato hodnota lehce poklesla z 12 % na 11,2 %. V USA se hodnoty 

SMAM i podílu svobodných ve věkové skupině 45 – 49 let velmi blížily východoevropskému 

modelu, což je způsobeno mimo jiné i příznivějšími ekonomickými poměry ve Spojených 

státech ve srovnání se situací v Evropě v předchozím období. 

3.2.2 Kanada 

V Kanadě se vývoj SMAM u mužů i u žen lišil. Zatímco u mužů SMAM v období 1911 – 1941 

klesl z 28,6 let na 27,7, to je skoro o 1 rok, tak u žen stoupl o půl roku z 24,3 roku na 24,8. Podíl 

svobodných však u obou dvou pohlaví na konci sledovaného období mírně poklesl na 14,2 %     

u mužů a 11,2 % u žen. Intenzita sňatečnosti u žen byla o trochu vyšší než u mužů, protože 

v imigračních proudech, které sem přicházely, byl větší podíl mužské populace. 

3.2.3 Austrálie 

Pro Austrálii jsou k dispozici data pro SMAM za velmi krátký časový úsek 1933 – 1947, 

zatímco pro podíl svobodných ve věkové skupině 45 – 49 let za úsek 1901 - 1947. Pro SMAM 

je zde možné tedy charakterizovat pouze toto krátké období. Průměrný věk při prvním sňatku 

zde za tak krátké období poměrně významně poklesl u obou pohlaví asi o 2,5 roku. U mužů 

SMAM na konci popisovaného období činil 25,8 let a u žen 22,5 let. Podíl svobodného 

obyvatelstva ve věkové skupině 45 – 49 let se značně liší podle pohlaví. U mužů klesl tento 

podíl z 22,4 % na 22 %, u žen naopak stoupl z 9,3 % na 12,3 %. Přesto, že u mužů došlo 

Země Období 
První rok Poslední rok Rozdíl prvního a posledního roku 

muži ženy muži ženy Muži ženy 

USA 1900 - 1940 12,0 8,6 11,2 8,6 -0,8 0,0 

Kanada 1911 - 1941 15,1 12,0 14,2 11,2 -0,9 -0,8 

Austrálie 1901 - 1947 22,4 9,3 22,0 12,3 -0,4 3,0 

Indie 1901 - 1941 4,3 1,0 3,7 0,9 -0,6 -0,1 

Japonsko 1920 - 1940 2,3 1,9 2,0 1,6 -0,3 -0,3 

Turecko 1935 3,3 2,5 . . . . 

JAR 1946 7,8 5,3 . . . . 

Chile 1930 - 1940 19,5 18,5 18,5 19,9 -1,0 1,4 

Brazílie 1940 12,6 15,1 . . . . 
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k mírnému poklesu, zatímco u žen k významnějšímu nárůstu tohoto ukazatele, z dat vyplývá, že 

intenzita sňatečnosti žen byla podstatně vyšší než u mužů. To bylo způsobené nepoměrem 

mužské a ženské populace v Austrálii, který vznikl v důsledku intenzivnější mužské migrace do 

Austrálie. Podmínky na sňatkovém trhu byly tedy pro muže velmi nepříznivé a nevyrovnané. 

3.2.4 Indie 

V Indii je statistika sňatečnosti ve srovnání s většinou ostatních asijských zemí velmi dobrá, 

data jsou v 1. polovině 20. století k dispozici za období 1901 – 1941. Sňatkový věk zde byl 

hlavně u žen velmi nízký. Hodnota SMAM u žen stoupla ve sledovaném období z 13,3 let na 

14,7 let. U mužů se SMAM v podstatě nezměnil a dosahoval po téměř celou sledovanou dobu 

přibližně 20 let. Podíl svobodných ve věkové skupině 45 – 49 let byl v Indii velmi nízký.          

U mužů se pohyboval v tomto období kolem 4 % a u žen kolem 1 %. Sňatečnost byla v Indii 

hlavně pro ženy velmi časná a jen velmi malá část obyvatelstva za svůj život nevstoupila do 

manželství.  

3.2.5 Japonsko 

Za Japonsko máme dostupná data z censů za období 1920 – 1940. V průměrném věku při 

prvním sňatku docházelo v tomto období u obou pohlaví k nárůstu. U mužů se tyto hodnoty 

zvýšily z 24,9 let na 27,2, u žen byl vzestup téměř stejný a to z 21,1 let na 23,3. U hodnot podílů 

svobodných ve věkové skupině 45 – 49 let, došlo k nepatrnému poklesu, ale hodnoty u obou 

pohlaví se pohybovaly kolem 2 %. V Japonsku bylo pozdější časování sňatků zapříčiněno 

velkým tlakem na společnost v důsledku modernizace a ekonomického a technologického 

vývoje. Do manželství však stále vstupovala téměř celá dospělá ženská i mužská populace. 

3.2.6 Turecko 

U Turecka nemůžeme sledovat žádný vývoj nebo změnu vybraných ukazatelů, protože data      

z   1. poloviny 20. století jsou k dispozici pouze za jeden census a to z roku 1935. Průměrný věk 

při prvním sňatku v té době u mužů byl 23,1 let a u žen 19,7 let. Podíl svobodných ve věkové 

skupině 45 – 49 let byl v tom roce u mužů 3,3 % a u žen 2,5 %. Z dat vyplývá, že sňatkový věk 

byl zejména u žen relativně hodně nízký a celková úroveň sňatečnosti naopak dost vysoká. To 

je pravděpodobně důsledkem přetrvávání tradičních rodinných struktur a vlivu islámu. 

3.2.7 Maroko 

Za Maroko nejsou k dispozici žádná data z censů v 1. polovině 20. století. Proto zde je uveden 

nejstarší dostupný údaj o podílech svobodné populace z roku 1952, který publikoval Hajnal 

podle Demographic Yearbook. U mužů byl podíl svobodných ve věkové skupině 20 – 24 let   

59 %, zatímco ve věkové skupině 25 – 29 let to bylo už jen 28 %. U žen byl podíl svobodných 

ve věkové skupině 20 – 24 let už pouze 8 % a ve věkové skupině 25 – 29 let to byly jen 3 %. 

Podíl svobodných činil u obou pohlaví ve věkové skupině 45 – 49 let asi 2 % (Hajnal, 1965,     

s. 104). Z těchto dat vyplývá, že zvláště u dívek docházelo k velmi časnému časování sňatků. 
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Dále vyplývá, že jen velmi malý podíl lidí zůstal celý život svobodný. Maroko také patří 

k zemím se silným vlivem islámu a tradičními rodinnými strukturami. 

3.2.8 Jihoafrická republika 

Z dat za JAR není také možné pozorovat nějaký vývoj nebo změnu sňatkového chování             

v 1. polovině 20. století, protože k dispozici jsou jen data z censu v roce 1946. V tomto roce 

byla hodnota SMAM u mužů 27,2 roku a u žen 22,9 roku. Podíl svobodné populace ve věkové 

skupině 45 – 49 let byl u mužů 7,8 % a u žen 5,3 %. To, že průměrný věk při prvním sňatku 

dosahuje na africké země dost vysokých hodnot, je způsobené vysokým podílem obyvatelstva 

evropského původu. 

3.2.9 Chile 

Za Chile jsou data k dispozici za velmi krátké období 1930 – 1940. Průměrný věk při prvním 

sňatku u mužů má na začátku i na konci sledovaného období hodnotu 28,1 let, u žen poklesl 

z 24,9 let na 24,7 let. Podíl svobodných ve věkové skupině 45 – 49 let poklesl ve sledovaném 

období u mužů z 19,5 % na 18,5 % a u žen vyrostl z 18,5 % na 19,9 %. Vysoký sňatkový věk    

a velký podíl svobodné populace ve věkové skupině 45 – 49 let je způsoben jednak tím, že 

v Chile poměrně velký počet párů žil v nesezdaném soužití, dalším důvodem je fakt, že Chile 

patří mezi země s vysokým podílem obyvatelstva evropského původu, zejména v meziválečném 

období sem směřovala emigrace i ze zemí západní Evropy (např. z Německa). 

3.2.10 Brazílie 

Data z censů za Brazílii také nejsou zcela uspokojivá, protože jsou k dispozici pouze za rok 

1940. Průměrný věk při prvním sňatku byl v tom roce u mužů 25,6 let a u žen 22,6 let. Podíl 

svobodných ve věkové kategorii 45 – 49 let byl u mužů 12,6% a u žen 15,1%. Hodnoty 

sňatkového věku jsou i podílu svobodných ve věkové skupině 45 – 49 let jsou značně ovlivněny 

podílem lidí, kteří žili v kohabitacích. 

3.2.11 Srovnání dat za vybrané zem ě 

Ke srovnání jednotlivých zemí bylo použito SMAM a podílu svobodných žen ve věkové 

skupině 45 – 49 let. V každé zemi se censy konaly v jiných letech a po různě dlouhých 

časových intervalech a některé země nejsou k dispozici data v časové řadě, ale třeba pouze za 

jeden census z celé 1. poloviny 20. století. Za Maroko nejsou z 1. poloviny 20. století dostupná 

žádná data. 
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Obr. 2 – Vývoj průměrného věku žen při prvním sňatku (SMAM) ve vybraných mimoevropských zemí   

v 1. polovině 20. století 

 

Zdroj:  Department of International Economic and Social Affairs, 1990. Patterns of First Marriage: 

Timing and Prevalence. New York: United Nations, 1990. s. 7 – 12. 

Průměrný věk při prvním sňatku u vybraných zemí má v 1. polovině 20. století poměrně 

dost velký rozptyl. Na jedné straně je Indie, u které za celé sledované období hodnota SMAM   

u ženské části populace nedosáhla ani 15 let, spíše kolísala kolem 13 let. Další zemí s relativně 

nízkým sňatkovým věkem, přesto však o hodně vyšším než u Indie, je Turecko, které mělo 

hodnotu SMAM u žen v roce 1935 mírně pod 20 lety. Pak zde figuruje poměrně velká skupina 

zemí, u kterých od počátku 30. let 20. století začal průměrný věk při prvním sňatku pozvolna 

růst, a hodnota SMAM se počátkem tohoto růstu pohybovala mezi 22 a 24 lety. Do této skupiny 

patří především Kanada, USA a Japonsko. Chile dosahuje počátkem 30. let poměrně hodně 

vysoké hodnoty asi 25 let a potom dochází k mírnému poklesu. U Austrálie na přelomu 30.       

a 40. let dochází k významnému poklesu hodnoty SMAM z přibližně 25 let na 23 let. U JAR     

a Brazílie není možné odhadnout vývoj v tomto období, protože data máme k dispozici za 

jediný rok, ale hodnotami SMAM, které u Brazílie ve 30. letech a u JAR ve 40. letech 

dosahovaly asi 23 let, se blíží k většině ostatních sledovaných zemí. 

Většina vybraných zemí se tedy podle hodnot průměrného věku při prvním sňatku           

v 1. polovině 20. století blíží evropským modelům sňatkového chování. Výjimkou je Indie a do 

určité míry také Turecko. 
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Obr. 3 – Vývoj podílu svobodných žen ve věkové skupině 45 – 49 let ve vybraných mimoevropských 

zemí v 1. polovině 20. století 

 

Zdroj: Department of International Economic and Social Affairs, 1990. Patterns of First Marriage: 

Timing and Prevalence. New York: United Nations, 1990. s. 7 – 12. 

Podíl svobodných žen ve věkové kategorii 45 – 49 let se ve sledovaných zemích také značně 

diferencoval a podobnost byla velmi malá. Do skupiny zemí, které měly podíl svobodných 

v této věkové kategorii velmi nízký, tzn. do 3 %, patří Indie, Japonsko a Turecko, za které však 

máme data pouze za jeden rok. JAR v roce 1946 dosahovalo asi 5 %. Potom je skupina zemí, 

kde hodnoty podílu svobodných ve věkové kategorii 45 – 49 let kolísaly mezi 8 % a 15 %, ale   

i v těchto zemích byly velké rozdíly ve vývoji. V USA tento ukazatel v počátku století rostl až 

k 10 % a potom klesal pod hodnotu 9 %. V Kanadě byl z počátku století nejprve pokles z 12 % 

asi na 10 % a na přelomu 30. a 40. let došlo k obratu a nastal mírný nárůst této hodnoty.            

V Austrálii od počátku století do přelomu 20. a 30. let docházelo k poměrně prudkému nárůstu 

hodnoty z 9 % na 15 %. Na počátku 40. let opět došlo k poklesu asi ke 12 %. V Brazílii v roce 

1940 podíl svobodných žen ve věkové skupině 45 – 49 let dosahoval 15 %. Dosti odlišný 

charakter měl tento ukazatel v Chile, kde v průběhu 20. a 30. let podíl svobodných žen ve věku 

45 – 49 let stoupl z 18 % na téměř 20 %. 

Ohledně celkové intenzity sňatečnosti žen je možné říct, že vybrané africké a zejména 

asijské země mají intenzitu sňatečnosti vyšší než zbývající vybrané země, což v podstatě 

odpovídá i teorii Johna Hajnala. 
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Kapitola 4 

Vývoj s ňatečnosti ve vybraných mimoevropských zemích 
v 2. polovin ě 20. století 

Tato kapitola se zaměřuje převážně na vývoj sňatkového chování ve vybraných zemí             

v 2. polovině 20. století. Vzhledem k tomu, že na přelomu 40. a 50. let 20. století docházelo 

k zajímavým změnám, je ale předchozí vývoj zmíněn také. Dále zde jsou uvedena data               

i z počátku 21. století, i když jich není mnoho k dispozici a pro většinu vybraných zemí platí, že 

nejnovější dostupná data jsou z posledního desetiletí 20. století.  

Pro vybrané země je k dispozici různě kvalitní datová základna, proto ani zpracování 

jednotlivých vybraných zemí není jednotné. Pro některé země s kvalitnější dostupnou statistikou 

sňatečnosti je jeden jev ve sňatkovém chování doložen více různými ukazateli, zatímco             

u některých zemí je možné na trendy sňatečnosti usuzovat pouze z hodnot SMAM a podílů 

svobodných ve vybraných věkových skupinách.  

4.1 Spojené státy americké 

USA je země, která se v 1. polovině 20. století hodnotami ukazatelů sňatkového chování blížila 

východoevropskému modelu sňatkového chování. Censy se v USA konaly v desetiletém kroku. 

U třech posledních censů v letech 1980 – 2000 jsou data struktur obyvatelstva podle rodinného 

stavu u některých věkových skupin publikována v desetiletých věkových skupinách. Data 

struktur snoubenců podle pohlaví a věku jsou dostupná pouze do 80. let a předtím často pouze 

za desetileté věkové skupiny, proto zde nejsou publikována. 

Zákonné podmínky pro vstup do manželství nejsou pro všechny státy v USA jednotné. 

V zásadě však platí, že minimální sňatkový věk pro převážnou většinu států USA je pro muže     

i ženy 18 let bez souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce. Výjimkami jsou státy Mississippi   

a Nebraska, kde je snoubencům umožněno uzavřít sňatek bez svolení rodičů až ve vyšším věku 

(Benešová, 2007, s. 91). 
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Obr. 4 – Vývoj hrubé míry sňatečnosti, USA 1950 – 2007 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Hrubá míra sňatečnosti v 50. letech 20. století výrazně klesala, a to z hodnoty 11 ‰ na     

8,5 ‰. Potom počátkem 70. let zaznamenala nárůst opět téměř k 11 ‰. Koncem 70. let opět 

došlo k poklesu asi pod 10 ‰, ale již začátkem 80. let hodnota hrubé míry sňatečnosti 

dosahovala opět téměř 11 ‰. Od té doby následoval kolísavý ale výrazný pokles hodnot tohoto 

ukazatele. V roce 2007 klesl téměř k 7 ‰. 

Obr. 5 – Vývoj průměrného  věku při prvním sňatku (SMAM), USA 1950 - 2000 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 
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V posledních třech censech byly některé věkové skupiny spojeny, čímž vznikly desetileté 

věkové kategorie. V této práci se předpokládá, že podíl svobodných je v obou pětiletých 

skupinách, které vznikly ze skupiny desetileté, stejný. Je pravděpodobné, že v důsledku této 

úpravy zde došlo k mírnému zkreslení, které by ale nemělo výsledné trendy výrazně ovlivnit. 

Průměrný věk při prvním sňatku byl v 50. a 60. letech u žen velmi nízký. V censu v roce 

1960 byl dokonce pouze mírně nad 20 let. V 70. letech však došlo k velkému nárůstu. V censu 

v roce 1990 SMAM přesáhl 25 let. V roce 2000 byl do censu zařazen rodinný stav svobodných 

lidí žijících v kohabitaci, proto jsou pro tento rok dvě možné hodnoty SMAM. Nižší varianta 

hodnoty SMAM nepočítající s nově zavedeným rodinným stavem jako se svobodnými 

dosahovala 26 let, druhá varianta počítající kohabitující mezi svobodné byla asi o půl roku 

vyšší. 

U mužů se sňatkový věk pohyboval až do 70. let mezi 23 lety a 24 lety. K nárůstu hodnot 

SMAM tedy došlo později než u ženské části populace. V roce 1990 byl sňatkový věk nad 

hranicí 27 let. V roce 2000 je, díky oddělení kohabitujících od svobodných ve struktuře 

obyvatelstva podle rodinného stavu, možno uvažovat dvě varianty. Je-li SMAM počítán ze 

svobodných mužů bez kohabitujících, tak jen mírně stoupl těsně pod hranici 28 let, pokud 

SMAM počítáme ze všech oficiálně svobodných mužů, tak vyjde hodnota přibližně o jeden rok 

vyšší. 

Rozdíl hodnot SMAM mezi muži a ženami činil nejprve asi 3 roky, v 70. letech klesl na      

2 roky a kolem této hodnoty kolísal až do konce sledovaného období. 

Obr. 6 – Vývoj podíl svobodných podle pohlaví a věkových skupin na 100 obyvatel, USA 1950 - 2000 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Podíl svobodných ve věkové skupině 15 – 19 let se u mužů pohyboval po celé sledované 

období mezi  95 % a 98 %. U žen měl tento ukazatel nižší hodnoty. Postupně však hodnoty 



Magdaléna Hromková: Vývoj úrovně sňatečnosti ve vybraných mimoevropských zemích v 2. polovině 20. století 
 

29 

 

podílu svobodných žen rostly z 83 % až na 97 %. Podíl velmi mladých nevěst se tedy v průběhu 

2. poloviny 20. století výrazně snížil. 

Podíl svobodných ve věkové kategorii 25 – 29 let se až do 70. let pohyboval u mužů těsně 

nad 20 %, u žen nad 10 %. Poté u obou pohlaví došlo k nárůstu hodnot, přičemž u mužů byl 

tento vzestup o něco větší než u žen. V roce 2000 u mužů podíl svobodných bez kohabitujících 

byl asi 50 % a podíl oficiálně svobodných byl 55 %. U žen v roce 2000 podíl svobodných bez 

kohabitujíchích byl 38 % a oficiálně svobodných 41 %. 

Vzhledem k datové základně bylo nutné podíl svobodných ve věku 45 – 49 let odvodit 

z desetileté věkové kategorie 45 – 54 let. U mužů i u žen se téměř celou dobu tento podíl 

pohyboval pod hranicí 10 %. U žen tyto hodnoty byly většinou o něco málo nižší než u mužů. 

Sňatkový věk u ženské části populace od 60. let 20. století výrazně rostl, u mužské populace 

k tomuto nárůstu došlo asi o deset let později. Intenzita sňatečnosti u obou pohlaví nejprve až do 

80. let mírně rostla, pak došlo k jejímu výraznějšímu poklesu.  

4.2 Kanada 

Kanada patří mezi země, u kterých se v 1. polovině 20. století projevovaly evropské modely 

sňatečnosti. Kanadská statistika sňatečnosti je poměrně kvalitní a umožňuje tedy podrobnou 

analýzu. Struktura obyvatelstva podle pohlaví, věku a rodinného stavu je dostupná za každých 

pět let. Dále je také k dispozici skladba snoubenců podle pohlaví a věkové skupiny a dostupné 

jsou taktéž hrubé míry sňatečnosti. 

V současné době je minimální sňatkový věk v Kanadě 16 let pro obě pohlaví. 

Obr. 7 – Vývoj hrubé míry sňatečnosti, Kanada 1950 – 2007 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 
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Hrubá míra sňatečnosti se na počátku 2. poloviny 20. století pohybovala kolem 9 ‰, potom 

až do počátku 60. let klesala k 7 ‰ a v polovině 70. let však opět překročila hranici 9 ‰. Celá 

80. léta tento ukazatel kolísal mezi 7 ‰ a 8 ‰, ale měl spíš sestupnou tendenci a potom došlo 

k prudkému poklesu. Za rok 1991, který tvoří přelom mezi dvěma roky s hodně rozdílnými 

hodnotami hrubé míry sňatečnosti bohužel data ze statistiky sňatků k dispozici nejsou. 

Počátkem 21. století se pokles tohoto ukazatele zpomalil a hrubá míra sňatečnosti se ustálila na 

hladině mírně pod 5 ‰. 

Obr. 8 – Vývoj průměrného  věku při prvním sňatku (SMAM), Kanada 1951 – 2001  

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Ve 40. letech se SMAM u žen výrazně snížil a tento pokles pokračoval až do počátku       

60. let, kdy hodnota tohoto ukazatele klesla pod 22 let. V 60. a 70. letech následoval mírný 

nárůst, takže počátkem 80. let průměrný věk při prvním sňatku přesáhl 23 let. V 90. letech došlo 

k velmi rychlému růstu a z dat z censu v roce 1991 vychází hodnota SMAM přes 27 let. V roce 

1996 začala sňatková statistika zahrnovat mezi rodinný stav i kategorii svobodných, kteří žili 

v nesezdaném soužití. V této době je tedy možné pracovat se dvěma možnými hodnotami 

SMAM. Za předpokladu, že tato nová kategorie není řazena mezi svobodné, hodnota SMAM 

opět klesla asi na 26 let a do roku 2001 jen velmi mírně stoupla. Druhá varianta počítající se 

všemi, kdo jsou oficiálně svobodní, zaznamenala další nárůst hodnoty SMAM v roce 1996 asi 

na 29 let a v roce 2001 lehce pod 30 let. 

U mužů hodnoty SMAM až do 70. let pouze mírně klesaly. V roce 1951 tato hodnota lehce 

přesahovala 25 let a do roku 1971 se snížila asi o 1 rok. V 70. letech SMAM stagnoval mírně 

nad 24 lety a následný vývoj byl velmi podobný jako u ženské části populace. V roce 1991 

hodnota SMAM mírně přesahovala 29 let. Od roku 1996 se rovněž linie vývoje SMAM 

rozdvojuje. V první variantě, kde mezi svobodné nejsou započítáni muži žijící v kohabitaci, 

hodnota SMAM klesla pod 29 let a do roku 2001 jen mírně vzrostla. V druhé variantě uvažující 
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kohabitující muže jako svobodné hodnota SMAM stoupla mírně pod 32 let a v roce 2001 

dokonce přesáhla 32 let. 

Rozdíl sňatkového věku mezi muži a ženami počátkem 2. poloviny 20. století činil asi      

2,8 let, v roce 1961 dosáhl svého maxima za celé sledované období a dosahoval hodnoty        

3,4 roku. Potom až do roku 1981 klesal na svou minimální hodnotu, která činila 2,1 roku a poté 

opět rostla až do konce století na 2,5 roku. 

Obr. 9 – Vývoj podíl svobodných podle pohlaví a věkových skupin na 100 obyvatel, Kanada 1951 - 2001 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Podíl svobodných mužů ve věkové skupině 15 – 19 let se po celé sledované období 

pohyboval mezi 98 % a 99 %. U žen tento ukazatel až do konce 70. let kolísal kolem 92 %, poté 

začal růst a v roce 1991 dosahoval 98 %. Až do konce století následoval opět pokles na 96 %. 

Vývoj podílu svobodných ve věkové skupině 25 – 29 let měl u mužů i u žen velmi podobný 

průběh. U mužů docházelo v této věkové skupině až do počátku 70. let k mírnému poklesu, a to 

z přibližně 35 % na 26 %. Potom následoval rychlejší nárůst a v roce 1991dosahoval tento 

ukazatel hodnoty 59 %. Od roku 1996 jsou opět možné dvě varianty vývoje. V roce 2001 ta 

vyšší počítající muže v kohabitacích mezi svobodné dosáhla 72 %. Nižší varianta, která 

kohabitující rozlišuje jako zvláštní kategorii rodinného stavu, zaznamenala pokles a v roce 2001 

dosahovala 53 %. U žen docházelo k poklesu podílu svobodných ve věkové skupině 25 – 29 let 

pouze do roku 1966, v té době poklesl tento ukazatel z 21 % asi na 15 %, poté začal růst nejprve 

pomalu a od roku 1986 podstatně rychleji, takže v roce 1991 dosahoval 42 %. Vyšší varianta 

podílu svobodných žen ve věku 25 – 29 let  v roce 2001 dosáhla hodnoty 59 %, zatímco nižší 

měla hodnotu 39 %. 

Vývoj podílu svobodných ve věkové kategorii 45 – 49 let měl ve sledovaném období u obou 

pohlaví velmi podobný průběh a hodnoty se významně neodlišovaly ani podle pohlaví. U žen až 

do roku 1981 klesal uvedený podíl z 12 % na hodnotu 6 %. Poté následoval mírný nárůst. 
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V roce 1991 mírně přesáhl 7 %. Od roku 1996 se opět nabízejí dvě možné varianty vývoje. 

Vyšší varianta vývoje počítající kohabitující obyvatelstvo mezi svobodné u žen v roce 2001 

stoupla na 18 %, zatímco nižší varianta stoupla pouze na 9 %. U mužů byl vývoj obdobný, 

pouze úroveň podílu svobodných byla o 1 % až 2 % vyšší než u žen. 

Obr. 10 – Vývoj relativního zastoupení nevěst podle věkových skupin, Kanada1950 – 2002 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Obr. 11 – Vývoj relativního zastoupení ženichů podle věkových skupin, Kanada1950 – 2002 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 
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Na vývoji relativního zastoupení snoubenců v dané věkové skupině je vidět, v kterých letech 

se jaká věková skupiny podílela na celkovém počtu sňatků. U žen byly nejvíce zastoupené 

v období od počátku 50. let až do poloviny 70. let věkové skupiny 15 – 19 let a 20 – 24 let. Poté 

se dostala do popředí věková skupina 25 - 29 let na úkor skupiny 15 – 19 let. U mužů až do 

poloviny 70. let největší podíl sňatků zastupovaly věkové skupiny 20 – 24 let a 25 – 29 let. Od 

80. let se do popředí dostala také věková skupiny 30 – 34 let. Stále vyšší podíl sňatků u vyšších 

věkových skupin je způsoben opakovanými sňatky, což platí pro obě pohlaví. 

Intenzita sňatečnosti u obou pohlaví od počátku sledovaného období velmi mírně rostla až 

do 80. let, kdy došlo k trvalému poklesu intenzity sňatečnosti, který je způsoben i tím, že            

v Kanadě narůstá podíl svobodných lidí žijících v kohabitaci.  

V Kanadě se sňatkový věk výrazně snížil v období 40. let 20. století, takže se jeho úroveň 

blížila spíše východoevropskému modelu sňatkového chování. Poté u žen klesal ještě do 60. let. 

Následoval zpočátku mírný, od 80. let mnohem výraznější vzestup věku při sňatku.  Sňatky byly 

od 80. let posouvány stále do staršího věku. 

4.3 Austrálie 

Austrálie má poměrně dobrou statistiku sňatkového chování. Censy, z kterých jsou k dispozici 

data, se konaly nejméně jednou za deset let, po velkou část sledovaného období dokonce jednou 

za pět let. Pro Austrálii jsou také k dispozici struktury snoubenců podle pohlaví a věkových 

skupin. Časování sňatků se od 70. let 20. století posunulo do podstatně pozdějšího životního 

období, zatímco intenzita sňatečnosti značně klesla. Austrálie patří k zemím, kde bylo sňatkové 

chování odvislé i od toho, z které části evropského kontinentu se do ní obyvatelstvo 

přistěhovalo. Zatímco v 19. století a po převážnou část 20. století se do Austrálie stěhovali 

především obyvatelé Velké Británie, v posledních letech sílil příliv obyvatelstva i z jiných 

evropských zemí, a nejnověji i z jihovýchodní Asie. 

Minimální sňatkový věk je u mužů i u žen 16 let za předpokladu, že se sňatkem souhlasí 

rodiče, bez souhlasů rodičů je minimální sňatkový věk pro ženy 16 let a pro muže 18 let.  
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Obr. 12 – Vývoj hrubé míry sňatečnosti, Austrálie 1950 – 2007 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Hrubá míra sňatečnosti v podstatě po celá 50. léta  20. století klesala z téměř 10 ‰ na skoro 

7 ‰. Potom došlo k nárůstu, který měl svůj vrchol na přelomu 60. a 70. let a hrubá míra 

sňatečnosti opět překročila 9 ‰. Poté došlo k opětovnému poklesu, hodnota hrubé míry 

sňatečnosti sice kolísala, ale v zásadě až do konce sledovaného období klesala, takže na 

přelomu 20. a 21. století hodnota hrubé míry sňatečnosti pohybovala mezi 5 ‰ a 6 ‰. 

Obr. 13 – Vývoj průměrného  věku při prvním sňatku (SMAM), Austrálie 1954 – 1996  

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 
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Hodnota průměrného věku při prvním sňatku byla u žen až do 70. let velmi nízká, SMAM 

až v polovině 70. let dosáhl 22 let. Potom došlo k jeho pozvolnému, ale dosti rychlému nárůstu , 

v roce 1996 až k 29 rokům. 

U mužů hodnoty SMAM do počátku 60. let stagnovaly nad hranicí 25 let. V 70. letech se 

hodnoty snížily až k 24 rokům, ale koncem 70. let se naopak prudce zvýšily, takže v roce 1996 

byl průměrný věk při prvním sňatku u mužů 31 let. 

Rozdíl mezi hodnotami SMAM u mužů a u žen se téměř celou dobu zmenšoval. Na začátku 

sledovaného období tento rozdíl byl něco přes 4 roky a na konci to byly pouze 2 roky. 

Obr. 14 – Vývoj podíl svobodných podle pohlaví a věkových skupin na 100 obyvatel, Austrálie         

1954 – 1996 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Podíl svobodných žen ve věkové kategorii 15 – 19 let na počátku sledovaného období činil 

93 %, na přelomu 60. a 70. let klesl na 91 %. Následoval nárůst hodnot a v roce 1996 dosáhl 

podíl svobodných v této věkové skupině 99 %. U mužů podíl svobodných ve věkové skupině  

15 – 19 let celé sledované období kolísal kolem 99 %. 

Svobodné ženy ve věkové skupině 25 – 29 let činily až do roku 1976 asi 12 % celkového 

počtu žen v této věkové kategorii, poté došlo k většímu nárůstu a v roce 1996 se podíl 

svobodných žen ve věku 25 – 29 let pohyboval kolem 54 %.U mužů až do poloviny 70. let podíl 

svobodných klesal, a to z 36 % na 26 %. Potom se zvýšil až k 68 % v roce 1996. 

Ve věkové kategorii 45 – 49 let byl na začátku sledovaného období podíl svobodných žen 

10 %. Poté podíl až do 80. let klesal na 4 % a následně v 90. letech opět stoupl na 8 %. U mužů 

byl vývoj obdobný, ale na vyšší úrovni, z 12 % se snížil na 8 % a v 90. letech opět dosáhl 12 %. 
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Obr. 15 – Vývoj relativního zastoupení nevěst podle věkových skupin, Austrálie 1950 - 2007 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Obr. 16 – Vývoj relativního zastoupení ženichů podle věkových skupin, Austrálie 1950 - 2007 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

V relativním zastoupení snoubenců podle věku byly v Austrálii patrné některé zásadní 

změny. Do poloviny 70. let byl vývoj relativního zastoupení snoubenců podle věkových skupin 

poměrně plynulý. U žen se nejprve snižoval podíl nevěst ve věkové skupině 25 – 29 let a podíl 

ve věku 15 – 19 let naopak narůstal. Mezi lety 1976 a 1977 však došlo k podstatnému nárůstu 

zastoupení žen ve věku 25 – 29 let i dalších vyšších věkových kategorií. Tento trend zůstal pro 
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Austrálii charakteristický až do konce sledovaného období. U mužské části populace tomu bylo 

obdobně. V 50. a 60. letech se zvyšoval podíl snoubenců ve věkové skupině 20 – 24 let              

a dokonce mírně i ve věku 15 – 19 let, ale stejně jako u ženské populace došlo mezi lety 1976 

a1977 k velkému zvratu a značně se posílilo zastoupení ve věkové skupině 25 – 29 let                

a starších. Poté sílilo zastoupení vyšších věkových skupin.  

Austrálie je země do značné míry ovlivněna evropskými přistěhovalci. Intenzita sňatečnosti 

mírně narůstala až do 80. let 20. století, poté začala klesat. 

Časování sňatků u žen po posunu do dřívějšího věku z konce 40. let poměrně dlouhou 

stagnovalo na relativně hodně nízké úrovni. V 70. letech začal sňatkový věk významně stoupat. 

Časování sňatků se u obou pohlaví posunovalo do pozdějšího věku snoubenců.  

4.4 Indie 

Indie je jedna z mála asijských rozvojových zemí, jejíž statistika sňatečnosti je publikována 

v Demographic Yearbook. Zde jsou k dispozici data struktur obyvatelstva podle pohlaví, 

věkových skupin a rodinného stavu. K rodinnému stavu ženatý/vdaná jsou v indické statistice 

připočítáváni i svobodní lidé žijící v nesezdaném soužití. Skladba snobenců podle pohlaví         

a věkových skupin k dispozici není. Pro analýzu sňatkového chování lze tedy použít jen dva 

ukazatelé a to SMAM a podíl svobodných ve vybraných věkových kategoriích. Censy se zde 

konaly každých deset let. 

Dále jsou od 80. let 20. století k dispozici data týkající se podílu dospělých gramotných 

v indické společnosti. V celé populaci bylo v roce 1981 dospělých gramotných pouze 40,8 % 

obyvatel, v roce 2006 už zde bylo gramotných 62,8 % dospělé populace. Zajímavá je hlavně 

úroveň gramotnosti u ženské části populace. V roce 1981 bylo jen 25,7 % gramotných 

dospělých žen, v roce 2006 se podíl téměř zdvojnásobil na hodnotu 50,8 %. Podíl gramotné 

dospělé populace, a to především její ženské části, se v tomto poměrně krátkém časovém období 

značně zvýšil.4 

                                                      
4 Zdroj dat: UNESCO Institute for Statistics 
<http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=210>  [cit.  2010-05-07]  
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Obr. 17 – Vývoj průměrného  věku při prvním sňatku (SMAM), Indie 1961 – 1991 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Počátkem 60. let 20. století hodnota SMAM u žen dosahovala 16,5 roku a hodnoty tohoto 

ukazatele v následujících třiceti letech rostly. V roce 1991 přesáhl 19 let. V posledním desetiletí 

byl nárůst o něco menší než v předcházející sledované době. 

U mužů byl vývoj hodnot SMAM obdobný, s tím rozdílem, že hodnoty SMAM mužské 

části populace byly podstatně vyšší než hodnoty SMAM žen. V roce 1961 byl průměrný věk při 

prvním sňatku těsně pod hranicí 22 let. V roce 1991 tento ukazatel dosahoval téměř 24 let. 

SMAM u mužů rostl o něco pomaleji než u žen. 

Rozdíl hodnot SMAM u mužů a u žen byl po cdelé sledované období dosti vysoký, díky 

pomalejšímu růstu hodnot u mužů se tento rozdíl v průběhu sledovaného období mírně snížil 

z 5,3 let na 4,7 roku. 
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Obr. 18 – Vývoj podíl svobodných podle pohlaví a věkových skupin na 100 obyvatel, Indie 1961 – 1991 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Pro analýzu sňatkového chování je v Indii zajímavý podíl svobodných ve věkové skupině  

15 – 19 let. Počátkem 60. let 20. století bylo v této věkové kategorii méně než 30 % svobodných 

žen. V 90. letech se tento podíl blížil již 70 %. V mužské části populace docházelo rovněž 

k nárůstu hodnot podílu svobodných v této věkové kategorii, nebyl to však tak velký nárůst. 

Hodnota během sledovaného období vystoupala ze 76 % na 90 %. 

Ve věkové skupině 20 – 24 let bylo ve starším období svobodných žen velmi málo a jejich 

podíl vzrost z 6 % na 17 %. U mužů byl podíl svobodných této věkové kategorie podstatně 

vyšší. V průběhu sledovaného období podíl mužů v této věkové kategorii vyrostl ze 44 % na 

téměř 60 %. 

V Indii byla sňatečnost v podstatě univerzální, takže ve věkové skupině 45 – 49 let 

zůstávalo jen velmi málo lidí svobodných. U žen tento podíl za celé sledované období nepřesáhl 

1 %, u mužů byla maximální hodnota 3 %. 

Úroveň sňatečnosti v Indii měla v podstatě po celé 20. století univerzální charakter, takže 

jen velmi malá část obyvatelstva zůstávala trvale svobodná. Svobodných žen ve věkové skupině 

45 – 49 let zpravidla nebylo ani 1 %, u mužů se tyto hodnoty pohybovaly kolem 3 %. 

V časování sňatků byl velký rozdíl mezi hodnotami sňatkového věku u mužů a u žen. 

Počátkem 20. století se dívky v Indii běžně vdávaly ve třinácti letech. Během britské nadvlády 

nad tímto územím byla snaha zákonnými opatřeními posunout sňatkový věk dívek do vyššího 

věku a koncem 20. století průměrný věk při prvním sňatku byl již víc než 19 let. Přesto je to 

hodnota na toto časové období stále velmi nízká. 
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4.5 Japonsko 

Japonsko má velmi dobrou statistiku sňatkového chování. Zároveň však patří mezi země, které 

se od ostatních asijských zemí velmi odlišují. Censy se zde konaly každých pět let, takže vývoj 

hodnot SMAM i podílů svobodných ve vybraných věkových skupinách zde může být poměrně 

podrobně zachycen. K dispozici jsou rovněž data o skladbě snoubenců podle pohlaví                  

a věkových skupin a dále pak data hrubých měr sňatečnosti. 

V průběhu 18. a 19. století byl minimální sňatkový věk v Japonsku pro dívky 12 let a pro 

chlapce 14 let. V roce 1890 došlo ke změně zákona a minimální sňatkový věk byl posunut do 

daleko pozdějšího období. Tento zákon platí do dnes a minimální sňatkový věk je tam určen pro 

ženy 16 let a pro muže 18 let a to za předpokladu, že se sňatkem budou rodiče souhlasit. Bez 

souhlasu rodičů je možné pro obě pohlaví uzavřít sňatek ve 20 letech (Pavlík, 2004, s. 60 – 63). 

Obr. 19 – Vývoj hrubé míry sňatečnosti, Japonsko 1950 – 2007 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Hrubá míra sňatečnosti začátkem 50. let 20. století byla asi 8 ‰. Poté následoval nárůst a až 

do poloviny 70. let kolísala kolem 10 ‰. Následoval ostrý pokles hodnot tohoto ukazatele, 

který dosáhl svého lokálního minima 5,7 ‰ v roce 1987. Od tohoto roku až do konce celého 

sledovaného období úroveň hrubé míry sňatečnosti kolísala kolem 6 ‰. 
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Obr. 20 – Vývoj průměrného  věku při prvním sňatku (SMAM), Japonsko 1955 - 2000 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook  

Ukazatel průměrného věku při prvním sňatku dosahoval již počátkem sledovaného období 

poměrně vysokých hodnot. 

U žen se hodnoty SMAM až do počátku 80. let pohybovaly těsně pod hranicí 25 let. Poté 

došlo k většímu  nárůstu a v roce 2000 již hodnota tohoto ukazatele dosahovala 28,5 roku. Růst 

od 80. let až do konce sledovaného období, tedy do roku 2000, byl v podstatě lineární. 

U mužské části populace podobně jako u žen až do roku 1975 hodnoty SMAM kolísaly 

mezi 27 a 28 lety. Od roku 1975 začal poměrně rychlý růst, neměl však tak lineární charakter 

jako růst u ženské části populace. V roce 1990 hodnota SMAM přesáhla 30 let, potom se však 

vzestup zpomalil a v roce 2000 byl průměrný věk při prvním sňatku mírně pod hodnotou 31 let. 

Zajímavé je porovnání rozdílu průměrného věku při sňatku mužů i žen. V rce 1955 činil 

rozdíl 2,4 roku, aby se až do roku 1985 zvýšil na hodnotu 3,7 let. Rozdíl se zvyšoval v důsledku 

zvyšování věku při sňatku u mužů. Když se od poloviny 80. let začal rychleji zvyšovat věk při 

sňatku u žen, rozdíl se opět snížil a v roce 2000byl již nižší než před 50 lety, dosahoval tehdy 

2,2 roku. 
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Obr. 21 – Vývoj podíl svobodných podle pohlaví a věkových skupin na 100 obyvatel, Japonsko        

1955 - 2000 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Podíl svobodných ve věkové kategorii 15 – 19 let, který charakterizuje úroveň sňatečnosti 

velmi mladé části populace, neklesl u obou pohlaví po celé sledované období pod hodnotu      

98 %. 

Podíl svobodných žen ve věkové skupině 25 – 29 let kolísal kolem hodnoty 20 %. Počátkem 

80. let tento ukazatel začal růst a v roce 2000 dosáhl 54 %. U mužské části populace se podíl 

svobodných v této věkové kategorie až do roku 1975 pohyboval mezi 40 % a 50 %. Poté začal 

rovněž růst a koncem sledovaného období dosahoval 70 %. 

Podíl svobodné populace ve věkové skupině 45 – 49 let u ženské části populace v podstatě 

celé sledované období mírně stoupal a to z hodnoty 1 % na 7 %. U mužů se tento ukazatel až do 

90. let vyvíjel velmi podbně jako u žen, od roku 1990 však začal stoupat a v roce 2000 hodnota 

podílu svobodných ve věkové skupině 45 – 49 let dosahovala téměř 15 %. 

Z uvedeného vyplývá, že se v Japonsku nejenže posunuje věk vstupu do manželství do stále 

vyššího věku, ale žě významně klesá i celková úroveň sňatečnosti. 
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Obr. 22 – Vývoj relativního zastoupení nevěst podle věkových skupin, Japonsko1948 – 2005 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Obr. 23 – Vývoj relativního zastoupení ženichů podle věkových skupin, Japonsko1948 – 2005 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Pro relativní zastoupení nevěst podle věkových skupin bylo charakteristické, že až do 

poloviny sledovaného období (tzn. přibližně do poloviny 70. let) největší podíl nevěst  činily 

ženy ve věkové skupině 20 – 24 let. V druhé polovině sledovaného období se dominantní 

sňatkovou skupinou stala kategorie 25 – 29 let. Zatímco věková kategorie 15 – 19 let se na 

sňatcích od poloviny 50. let podílela pouze zanedbatelným podílem, zvyšovala  se sňatková 
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aktivita vyšších věkových skupin. U mužské populace po celé sledované období dominovala 

věková kategori 25 – 29 let. Poměrně velký podíl s různými výkyvy činily také dvě sousedící 

kategorie (tzn. kategorie 20 - 24 let a 30 – 34 let). Koncem sledovaného období sílí také 

zstoupení vyšších věkových skupin, což bylo pravděpodobně dáno opakovanými sňatky. 

Japonsko je zemí s naprosto odlišným vývojem od zbytku asijských zemí. Jsou pro něj        

v 2. polovině 20. století charakteristické poměrně pozdní sňatky a vysoká intenzita sňatečnosti. 

Intenzita sňatečnosti v Japonsku po v podstatě po celé sledované období klesala. Do 80. let 

se snižovala velmi pomalu, potom došlo k výraznějšímu poklesu hodnot. Zároveň se svyšuje 

věk při sňatku. 

4.6 Turecko 

V Turecku se ve 20. století censy konaly téměř každých pět let. Z těchto censů jsou dostupná 

data struktury obyvatelstva podle pohlaví, věkových skupin a rodinného stavu. Statistika 

týkající se počtů sňatků a skladby snoubenců podle věkových skupin a pohlaví je sice také 

dostupná, ale jen za některé roky a vývoj jednotlivých ukazatelů není zcela patrný, proto zde 

není uveden ani vývoj hrubé míry sňatečnosti ani skladba snoubenců podle věku a pohlaví. 

Minimální sňatkový věk se svolením rodičů je pro muže 15 let a pro ženy 14 let. Bez 

souhlasu rodičů je minimální sňatkový věk pro obě pohlaví 18 let. 

Vývoj podílu gramotné dospělé populace UNESCO publikuje od roku 1975. V tomto roce 

bylo 61,6 % dospělé populace v Turecku gramotné. V roce 2007 podíl gramotné dospělé 

populace dosáhl 88,7 %. Podíl dospělých gramotných žen ale tak vysoký nebyl, i když výrazně 

stoupl: ze 45,1 % v roce 1975 na 81,3 % v roce 2007.5 

                                                      
5  Zdroj dat: UNESCO Institute for Statistics 
<http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=210>, [cit. 2010-05-07]  
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Obr. 24 – Vývoj průměrného  věku při prvním sňatku (SMAM), Turecko 1955 - 2000 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Průměrný věk při prvním sňatku byl v Turecku ze začátku sledovaného období velmi nízký. 

V roce 1955 byl SMAM u žen těsně pod hodnototu 19 let a až do roku 1975 vzrostl pouze   

o jeden rok. V následujících deseti letech průměrný věk při prvním sňatku stoupl na 21,5 roku. 

Poté se tento růst opět trochu zpomalil a v roce 2000 hodnota SMAM činila 23 let. 

U mužské části populace byl SMAM na počátku sledovaného období 22,5 roku. 

V následujících deseti letech vzrostl mírně nad hranici 23 let, do roku 1980 k 24 rokům               

a následně v roce 2000 dosáhl 26 let. 

Rozdíl mezi hodnotami SMAM u mužů a u žen celé sledované období kolísal mezi              

3 a 4 lety. 
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Obr. 25 – Vývoj podíl svobodných podle pohlaví a věkových skupin na 100 obyvatel, Turecko          

1955 – 2000 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Podíl svobodných žen ve věkové kategorii 15 – 19 let byl v 50. letech asi 60 %. Stejně jako 

sňatkový věk rostl v Turecku i tento ukazatel a v roce 2000 činil již 87 %. Rovněž podíl stejně 

starých svobodných mužů rostl. Na počátku sledovaného období činil asi 80 %, na konci století 

98 %. 

I podíl svobodných ve věkové skupině 20 – 24 let měl u obou pohlaví vzestupnou tendenci. 

Na počátku sledovaného období bylo v této věkové skupině 14 % svobodných žen, zatímco na 

konci 47 %. U mužské části populace bylo 48 % svobodných mužů na začátku zkoumaného 

období a na konci již 79 %. 

Podíl svobodné populace ve věkové skupině 45 – 49 let po celé zkoumané období dosáhl 

maximálně 3 %. 

V Turecku jsou charakteristické hlavně ze začátku sledovaného období relativně nízké 

hodnoty sňatkového věku. Turecko totiž patří mezi tradiční muslimské země, pro které je časná 

sňatečnost typická. Sňatkový věk stoupal po celé sledované období, ale jeho hodnoty zvláště pro 

ženskou část populace jsou i na konci sledovaného období poměrně dost nízké. Časování sňatků 

se však posunulo do pozdějšího životního období. 

Intenzita sňatečnosti byla po celé sledované období velmi vysoká, svobodných ve věkové 

skupině 45 – 49 let zůstávalo maximálně 3 %. Sňatečnost byla tedy po celé 20. století v podstatě 

univerzální. 
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4.7 Maroko 

Maroko během 2. poloviny 20. století zaznamenalo velikou změnu v časování sňatků. Censy se 

zde konaly přibližně jednou za deset let, poslední v roce 1994, jsou z nich k dispozici data za 

struktury obyvatelstva podle věkových skupin, pohlaví a rodinného stavu. Rodinný stav 

ženatý/vdaná zahrnuje i svobodné žijící v nesezdaném soužití. Data o skladbě snoubenců podle 

věku a pohlaví k dispozici nejsou a v Demographic Yearbook nejsou publikovány ani hrubé 

míry sňatečnosti. 

Podíl dospělé gramotné populace UNESCO publikuje od roku 1982. Tento podíl byl 

v Maroku od 80. let až do současnosti relativně hodně nízký. V roce 1982 byl podíl dospělých 

gramotných 30,3 % a v roce 2008 tento ukazatel dosáhl 56,4 %. U ženské části populace byly 

hodnoty nižší. V roce 1982 byl podíl dospělých gramotných žen 17,5 %, v roce 2008 tento podíl 

činil 44,1 %.6 

Obr. 26 – Vývoj průměrného  věku při prvním sňatku (SMAM), Maroko 1962 – 1994 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Hodnoty průměrného věku při prvním sňatku u ženské populace výrazně stouply. V roce 

1962 byl SMAM 17,5 roku, do roku 1971 tato honota vzrostla nad 19 let. Poté se rychlost růstu 

o něco zvětšila, měla lineární charakter a v roce 1994 byl průměrný věk při prvním sňatku       

25 let. 

U mužské části populace tento ukazatel vzrostl celkově méně než tomu bylo u žen. V roce 

1962 hodnota SMAM byla těsně pod 24 lety.V roce 1994 již byl průměrný věk při prvním 

sňatku téměř 30 let. 

                                                      
6  Zdroj dat:UNESCO Institute for Statistics 
<http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=210>, [cit 2010-05-07] 
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Rozdíl hodnot průměrného věku při prvním sňatku v 60. letech přesahoval 6 let a v průběhu 

sledovaného období se snížil, takže v roce 1994 jeho hodnota byla 4,5 roku. 

Obr. 27 – Vývoj podíl svobodných podle pohlaví a věkových skupin na 100 obyvatel, Maroko           

1962 – 1994 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Ve sledovaném období podíl svobodných mužů ve věkové skupině 15 – 19 let neklesl pod 

90 %. U žen byl v roce 1962 podíl svobodných v této věkové kategorii 43 %, do dalšího censu 

konaného v roce 1971 tento podíl vzrostl na 66 % a v roce 1994 činil 87 %. 

Podíl svobodných mužů ve věkové kategorii 25 – 29 let se v 60. letech pohyboval mezi     

20 % a 30 %. Poté tento podíl vzrostl až na 64 % v roce 1994. U žen v této věkové kategorii 

bylo po celá 60. léta méně než 10 % svobodné populace. Poté tento ukazatel začal růst a v roce 

1994 dosahoval hodnoty 35 %. 

Podíl svobodných mužů ve věkové skupině 45 – 49 let kolísal po celé sledované období pod 

5 %, u činil maximálně 2 %. 

Maroko je muslimská země, pro kterou je sňatková statistika k dispozici až v 2. polovině  

20. století. Hodnoty sňatkového věku zvláště u žen v Maroku v průběhu sledovaného období 

výrazně vzrostly. Podíl dospělé gramotné ženské populace sice také od 80. let do současnosti 

vzrostl asi o 30 %, tento podíl však stále ještě nedosáhl u žen ani 50 %. U ženské populace se 

však časování sňatků posunulo za pouhá tři desetiletí téměř o 8 let později, takže počátkem    

90. let sňatkový věk přesáhl 25 let. 

Úroveň sňatečnosti byla po celé sledované období poměrně vysoká, ve věkové skupině      

45 – 49 let zůstával jen velmi malý podíl lidí svobodný. 



Magdaléna Hromková: Vývoj úrovně sňatečnosti ve vybraných mimoevropských zemích v 2. polovině 20. století 
 

49 

 

4.8 Jihoafrická republika 

Statistika sňatečnosti v JAR od počátku sledovaného období rozlišuje mezi rodinným stavem 

jako zvláštní kategorii svobodné žijící v nesezdaném soužití, proto lze pro většinu ukazatelů 

vypočítat dvě varianty. Censy se zde konaly přibližně jednou za pět až za deset let. Pouze za    

70. léta nejsou k dispozici žádná data o struktuře obyvatelstva podle pohlaví, věkových skupin   

a rodinného stavu. Statistika sňatků v jednotlivých letech a struktura snoubenců podle věku       

a pohlaví k dispozici nejsou. 

Podíly gramotné dospělé populace byly již počátkem sledovaného období relativně vysoké  

a nejsou zde velké rozdíly mezi podíly gramotných mužů a žen. Z tohoto důvodu zde jsou 

uvedeny jen hodnoty za celou populaci. V roce 1980 bylo v JAR 76,2 % dospělé populace 

gramotné a v roce 2008 tento podíl činil již 88,1 %.7 

Obr. 28 – Vývoj průměrného  věku při prvním sňatku (SMAM), JAR 1951 – 1996 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Hodnoty SMAM díky podrobné statistice mají dvě varianty. První počítá ukazatel SMAM 

ze svobodných bez kohabitujících, druhá počítá SMAM z celé oficiálně svobodné populace. 

U žen bez kohabitující populace byl SMAM v 50. letech těsně pod 23 lety, v roce 1980 

vzrostl téměř k 26 rokům a v roce 1996 se přehoupl přes hranici 27 let. SMAM počítaný z celé 

oficiálně svobodné ženské populace byl počátkem sledovaného období nad hranicí 23 let, v roce 

1980 dosáhl téměř 27 let a v roce 1996 se blížil k 29 rokům. 

                                                      
7 Zdroj dat: UNESCO Institute for Statistics> 
<http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=210>, [cit 2010-05-07]  
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U mužské populace byly rozdíly mezi hodnotami SMAM o něco menší. SMAM počítaný 

z populace bez kohabitujících mužů se od počátku sledovaného období až do 80. let 20. století 

pohyboval mezi 27 a 28 roky. Následoval vzestup a v roce 1996 přesáhla hodnota SMAM       

29 let. Druhá a vyšší varianta tohoto ukazatele nejprve byla jen o několik desetin roku vyšší než 

hodnota SMAM mužské populace bez kohabitujících. Postupně se však rozdíl mezi variantami 

zvětšoval a na konci sledovaného období byl tento rozdíl už jeden rok. 

Rozdíly mezi hodnotami SMAM podle pohlaví se u obou variant téměř celé sledované 

období zmenšovaly. 

Obr. 29 – Vývoj podíl svobodných podle pohlaví a věkových skupin na 100 obyvatel, JAR 1951 – 1996 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Podíly svobodných ve vybraných věkových skupinách mají také vždy dvě varianty. Jsou zde 

však uvedeny hodnoty jen nižší varianty (tzn. svobodné populace bez kohabitujících). Vyšší 

varianta se ve všech zkoumaných věkových skupinách mírně  zvyšovala. Na konci sledovaného 

období však jejich rozdíl není v žádné z věkových skupin větší než 10 %. 

U věkové skupiny 15 – 19 let podíl svobodných bez ohledu na pohlaví neklesl po celé 

sledované období pod hranici 90 %. 

Podíl svobodných ve věkové skupině 25 – 29 let byl v 50. letech 20 %. V roce 1980 vzrostl 

na hodnotu 37 % a v roce 1996 dosahoval již 51 %. U mužů tento podíl během 50. let 

zaznamenal nejprve pokles 44 % na 40 %. Poté došlo k nárůstu, takže v roce 1980 podíl 

svobodných v této věkové skupině byl téměř 50 % a v roce 1996 již byl přes 60 % populace. 

Podíl svobodných ve věkové skupině 45 – 49 let měl u obou pohlaví v podstatě obdobný 

průběh. Do roku 1991 tento podíl svobodné populace kolísal pod hranicí 10 %, v roce 1996 činil 

u mužů 15 % a u žen 17 %. 

JAR je země s poměrně velkým podílem evropských přistěhovalců. To má jistě velký vliv 

na sňatkové chování celé populace. 
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Úroveň sňatečnosti v JAR v průběhu 2. poloviny 20. století poměrně dost klesla. Do jisté 

míry byl tento fakt způsoben rostoucím podílem svobodných žijících v nesezdaném soužití. 

Časování sňatků se od 60. let 20. století posunulo do výrazně pozdějšího životního období. 

U ženské části populace sňatkový věk vzrostl více než u mužské části populace. 

4.9 Chile 

Chile je země s významným evropským vlivem. Statistika sňatečnosti je pro Chile 

v Demographic Yearbook dobře zpracovaná. Po celé sledované období je rozlišován i rodinný 

stav svobodných žijících v kohabitaci. Censy se zde konaly přibližně jednou za 10 let. 

K dispozici jsou rovněž hrubé míry sňatečnosti a struktura snoubenců podle věku a pohlaví. 

Minimální sňatkový věk je se svolením rodičů 14 let pro muže a 12 let pro ženy. Bez 

svolení rodičů je minimální sňatkový věk pro obě pohlaví 18 let. 

Podíl gramotných dospělých žen se příliš neodlišuje od podílu celé gramotné dospělé 

populace. V roce 1982 bylo 91,1 % celkové dospělé populace gramotné. V roce 2008 podíl 

gramotné dospělé gramotné populace činil už 98,6 %. 8 

Obr. 30 – Vývoj hrubé míry sňatečnosti, Chile 1950 - 2006 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Hrubá míra sňatečnosti až do konce 80. let 20. století kolísala v podstatě mezi 7 ‰               

a 9 ‰. Potom došlo k výraznému poklesu tohoto ukazatele a v roce 2005 již hodnota hrubé 

míry sňatečnosti jen mírně převyšovala 3 ‰. 

                                                      
8 Zdroj dat: UNESCO Institute for Statistics:  
<http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=210>,  [cit. 2010-05-07]  
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Obr. 31 – Vývoj průměrného  věku při prvním sňatku (SMAM), Chile 1952 – 1992 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Vývoj hodnot SMAM je zachycený dvěma variantami. Nižší varianta je vytvořena z podílů 

celé oficiálně svobodné populace. V Chile se hodnoty jednotlivých variant příliš neliší, proto je 

zde popsána jen nižší varianta. Druhá varianta je vyšší maximálně o půl roku. 

U ženské části populace hodnota průměrného věku při prvním sňatku po celé sledované 

období nepřesáhla 24 let a zároveň nikdy neklesla pod 22 let. Po celé zkoumané období 

v podstatě hodnota SMAM kolísala mezi 23 lety a 24 lety a až při censu z roku 1992 hodnota 

klesla pod 23 let. 

U mužské části populace byla hodnota SMAM na počátku 50. let 27 let, v roce 1970 tento 

ukazatel klesl k hranici 25 let a následoval vzestup, takže v roce 1992 byla hodntoa SMAM       

u mužů téměř 26 let. 

Rozdíl hodnot SMAM u ženské a mužské populace byl nejprve něco přes 3 roky,           

v 80. letech klesl na 2 roky, ale koncem sledovaného období už to byly opět více než 3 roky. 
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Obr. 32 – Vývoj podíl svobodných podle pohlaví a věkových skupin na 100 obyvatel,  Chile 1952 - 1992 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Vývoj podílu svobodných je u všech vybraných věkových skupin opět možno vypočítat ve 

dvou variantách. Rozdíly mezi jednotlivými variantami však nepřesahují 7 %, proto zde bude 

opět uvedena pouze nižší varianta. 

Podíl svobodných ve věkové skupině 15 – 19 let u mužů za celé sledované období neklesl 

pod 95 % a u žen neklesl pod 88 %. 

Ve věkové skupině 25 – 29 let bylo počátkem sledovaného období svobodných asi 35 % 

žen, v 70. letech tento podíl klesl na 30 % a více méně tak zůstal až do konce sledovaného 

období. U mužů byl tento podíl na začátku 45 %, potom klesl v 70. letech asi na 37 % a mezi 

posledními dvěma censy vzrostl nad hranici 40 %. 

Podíl svobodných ve věkové kategorii 45 – 49 let byl u mužů o něco nižší než u žen, ale po 

celé sledované období ani u jednoho pohlaví nepřesáhl 16 % a neklesl pod 10 %. 
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Obr. 33 – Vývoj relativního zastoupení nevěst podle věkových skupin, Chile 1950 - 2005 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Obr. 34 – Vývoj relativního zastoupení ženichů podle věkových skupin, Chile 1950 - 2005 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Podle relativního zastoupení nevěst podle věku je patrné, že v podstatě celé sledované 

období byla ve sňatcích nejvíce zastoupena věková skupina 20 – 24 let. Postupem času klesalo 

zastoupení věkové skupiny 15 – 19 let, naopak rostly podíly starších věkových skupin. 
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V mužské části populaci byla po většinu zkoumaného období dominantní rovněž skupina  

20 – 24 let, ale velmi výrazné zastoupení ve sňatcích měla také skupina 25 – 29 let a od přelomu 

80. a 90. let měla tato věková kategorie největší zastoupení. 

V Chile byl také patrný vliv velkého podílu obyvatelstva s evropským původem. Na rozdíl 

od většiny jihoamerických zemí zde nebylo tak běžné nesezdané soužití, ačkoliv se také 

objevovalo a ve statistice sňatečnosti jsou lidé žijící v kohabitaci vyčleňováni do zvláštní 

kategorie. Chile mělo v 2. polovině 20. století však dost specifický vývoj sňatkového chování. 

Intenzita sňatečnosti v průběhu sledovaného období nejprve mírně stoupla, následně klesala 

a podíl svobodných ve věkové skupině 45 – 49 let rostl. 

Sňatkový věk se příliš neměnil, i když u obou pohlaví klesal. Na přelomu 70. a 80. let došlo 

k mírnému vzrůstu jeho hodnot. U žen tento nárůst byl intenzivnější než u mužů. U mužů však 

nadále sňatkový věk rostl, zatímco u žen poklesl. Časování sňatků se u žen v průběhu               

2. poloviny 20. století celkově posunulo do pozdějšího období. 

4.10 Brazílie 

Brazílie je země, ve které se censy konaly přibližně jednou za deset let. Bohužel nejsou 

k dispozici žádná data za přelom 50. a 60. let. Ve statistice struktury populace podle pohlaví, 

rodinného stavu a věku se od roku 1970 rozlišuje i rodinný stav svobodných, kteří žijí 

v kohabitaci. Data skladby snoubenců podle pohlaví a věku a hrubé míry sňatečnosti jsou 

dostupná pouze za některá časová období a nejsou zde tedy uvedena. 

V Brazílii je minimální sňatkový věk se svolením rodičů pro muže 14 let a pro ženu 12 let. 

V roce 1980 bylo v Brazílii 74,6 % gramotné dospělé populace, tato hodnota v roce 2007 

stoupla na 90 %. Rozdíly mezi gramotností mužské a ženské části dospělé populace byly 

v tomto období minimální.9 

                                                      
9 Zdroj dat:UNESCO Institute for Statistics: 
<http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=210>, [cit. 2010-05-07] 
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Obr. 35 – Vývoj průměrného  věku při prvním sňatku (SMAM), Brazílie 1950 -- 2000 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

U žen se hodnota SMAM po celé sledované období v nižší variantě (SMAM v ní je počítán 

ze svobodné populace, do které nejsou započítáváni lidé žijící v kohabitaci) pohybovala mezi  

22 lety a 23 lety. Pro vyšší variantu jsou k dispozici data od roku 1970, kdy hodnota SMAM 

podle této varinaty dosahovala asi 23,5 let, do roku 1980 rostla jen velmi málo, ale následoval 

výrazný nárůst a v roce 2000 SMAM dosáhl téměř 27 let. 

U mužské části populace byla hodnota nižší varianty SMAM do roku 1970 mírně nad 

hranicí 26 let, poté SMAM klesl a do konce sledovaného období se pohyboval mezi 25 roky      

a 26 roky. Vyšší varianta do roku 1980 velmi těsně kopírovala variantu nižsí, poté však došlo 

k významnému nárůstu a v roce 2000 se tento ukazatel dostal nad hranici 29 let. 
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Obr. 36 – Vývoj podíl svobodných podle pohlaví a věkových skupin na 100 obyvatel,  Brazílie          

1950 – 2000 

 

Zdroj:  Demographic Yearbook 

Podíl svobodných ve věkové kategorii 15 – 19 let se u obou variant výpočtu pohyboval mezi 

80 % a 90 %. U mužů tento podíl ani v jedné variantě neklesl pod 95 %. 

Rozdíly mezi jednotlivými variantami podílu svobodných jsou více patrné u věkové skupiny 

25 – 29 let. V této věkové skupině byla nižší varianta po celé zkoumané období mezi 20 %        

a 30 %. Pro vyšší variantu máme data k dispozici od roku 1970, kdy dosahoval podíl 

svobodných v této věkové kategorii 30 %, poté stoupal a v roce 2000 dosáhl 50 %. U mužů se 

nižší varianta tohoto ukazatele pohybovala celou 2. polovinu 20. století mezi 30 % a 40 %. 

Vyšší varianta v 70. letech byla 40 %, následně rostla, až v roce 2000 přesáhla hranici 60 %. 

Ve věkové kategorii 45 – 49 let u mužů v celém sledovaném období podíl svobodných 

nevzrostl nad hranici 7 % a u žen nepřesáhl 9 %, pokud ovšem kohabitující nepočítáme mezi 

svobodné. 

V Brazílii byl v 2. polovině 20. století poměrně vysoký podíl svobodných lidí žijících 

v nesezdaném soužití, což způsobuje, že obě sledované varianty výpočtů hodnot ukazatelů se 

zde znatelně liší. Podíl kohabitujících se začal výrazně zvyšovat od 70. let. 

Intenzita sňatečnosti výrazně klesla právě od 70. let, kdy se začalo prosazovat nesezdané 

soužití, podíl lidí, kteří však žili sami, u obou pohlaví nepřesáhl ve věkové skupině 45 – 49 let 

ve sledované populaci 10 %. 

Pokud sňatkový věk počítáme pomocí podílů svobodných lidí bez kohabitujících, tak téměř 

celou dobu stagnoval na relativně nízkých hodnotách. Pokud sňatkový věk však počítáme          

z podílů všech oficiálně svobodných, tak od 80. let začal velmi výrazně růst. 
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Kapitola 5 

Závěr 

Cílem této práce je srovnání časování a intenzity sňatečnosti ve vybraných mimoevropských 

zemích ve 2. polovině 20. století. Komparace sňatkového chování není zcela snadná. Hlavním 

důvodem, proč srovnání není jednoduché a jednoznačné, je odlišná kvalita statistiky sňatkového 

chování jednotlivých zemí. Dokonce v rámci jednotlivých zemí nejsou často rodinné stavy 

v censech stejně tříděny. Pro některé země je k dispozici větší množství dat a vývoj úrovně 

sňatečnosti může být ilustrován větším počtem ukazatelů. Pro všechny vybrané země je však     

k dispozici alespoň tolik dat, aby bylo možné nastínit základní tendence vývoje sňatkového 

chování, pokud jde o časování sňatků a intenzitu vstupu do manželství. 

Časování sňatků bylo v průběhu 2. poloviny 20. století u žen téměř ve všech vybraných 

zemí posunuto do pozdějšího věku. Zajímavé je především, kdy k tomuto posunu v průběhu 

sledovaného období došlo a jak byl intenzivní. 

Tab. 3 – Srovnání změny průměrného věku při prvním sňatku (SMAM) ve 2. polovině 20. století u žen 

ve vybraných mimoevropských zemí 

Země Období 
První 
rok Poslední rok 

Rozdíl prvního a 
posledního roku Nárůst za 1 rok 

USA 1960 - 2000 20,3 26,0 5,7 0,14 
Kanada 1961 - 2001 21,4 26,3 4,9 0,12 
Austrálie 1971 - 1996 21,5 28,9 7,4 0,30 
Indie 1961 - 1991 16,6 19,2 2,6 0,09 
Japonsko 1970 - 2000 24,7 28,6 3,9 0,13 
Turecko 1955 - 2000 18,9 23,0 4,1 0,09 
Maroko 1962 - 1994 17,5 25,2 7,7 0,24 

JAR 1951 - 1996 22,8 27,3 4,5 0,10 

Poznámky: Hodnoty SMAM byly počítány převážně z podílů svobodných bez kohabitujících, data za 

tuto skupinu však nebyla vždy dostupná, hodnoty, které představují všechny oficiálně svobodné, jsou 

znázorněny šedou barvou. 

1. rok představuje rok, od něhož se hodnoty SMAM už pouze zvyšovaly. 

Zdroj:  Department of International Economic and Social Affairs, 1990. Patterns of First Marriage: 

Timing and Prevalence. New York: United Nations, 1990. s. 7 – 12. Demographic Yearbook 
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Vývoj průměrného věku při prvním sňatku ženské populace se u většiny sledovaných zemí 

začal nejpozději od počátku 70. let 20. století zvyšovat. Ačkoliv u některých zemí docházelo 

k trvalému nárůstu již v předchozí době, od 70. let byl nárůst téměř u všech intenzivnější. 

V Indii a v Maroku byl nárůst sňatkového věku v podstatě lineární po celé sledované 

období. Nejintenzivnější nárůst byl zaznamenán v Austrálii. 

Odlišná situace byla ve vybraných zemích z Jižní Ameriky. V Chile sňatkový věk mírně 

klesal a jeho tendence byla spíše sestupná. V Brazílii sňatkový věk počítaný z dat, kde nejsou 

kohabitující počítáni do kategorie svobodných, stagnoval, sňatkový věk počítaný ze všech 

oficiálně svobodných se od 70. let poměrně výrazně zvyšoval. 

Tab. 4 – Srovnání změny podílu svobodných ve věkové skupině 45 – 49 let ve 2. polovině 20. století       

u žen ve vybraných mimoevropských zemí 

Země Období 1. rok Poslední rok Rozdíl 1. a posl. roku 

USA 1950 - 2000 7,9 8,0 0,1 

Kanada 1951 - 2001 11,7 9,0 -2,7 

Austrálie 1954 - 1996 10,4 8,1 -2,3 

Indie 1961 - 1991 0,5 0,7 0,2 

Japonsko 1955 - 2000 1,7 6,3 4,6 

Turecko 1955 - 2000 2,2 2,1 -0,1 

Maroko 1962 - 1994 1,5 2,1 0,6 

JAR 1951 - 1996 5,7 16,9 11,2 

Chile 1952 - 1992 15,8 13,4 -2,4 

Brazílie 1950 - 2000 8,8 7,0 -1,8 

Poznámka: Hodnoty podílu svobodných ve věkové skupině 45 – 49 let byly počítány převážně z podílů 

svobodných bez kohabitujících, data za tuto skupinu však nebyla vždy dostupná, hodnoty, které 

představují všechny oficiálně svobodné, jsou znázorněny šedou barvou. 

Zdroj:  Department of International Economic and Social Affairs, 1990. Patterns of First Marriage: 

Timing and Prevalence. New York: United Nations, 1990. s. 7 – 12. Demographic Yearbook 

Vývoj intenzity sňatečnosti se podle podílu svobodných ve věkové skupině 45 – 49 let 

poměrně špatně určuje. Hlavním důvodem je fakt, že data nejsou příliš jednotná a srovnatelná. 

Dalším důvodem je sílící role a intenzita nesezdaných soužití. 

V zásadě se však dá pozorovat, že u zemí, které měly v 1. polovině 20. století v podstatě 

univerzální charakter sňatečnosti, tento charakter přetrvává i po zbytek 20. století. Mezi tyto 

země patří Indie, Japonsko, Turecko a Maroko. 

Ve většině vybraných zemí se sňatkový věk v 2. polovině 20. století u žen výrazně zvýšil. 

Tato hypotéza však není platná pro všechny zkoumané země. Odlišný vývoj byl zaznamenán 

hlavně ve vybraných zemích Jižní Ameriky, kde je především Brazílie ovlivněna vysokým 

podílem kohabitujících. 

Podíl obyvatelstva, který dosáhl v dané zemi alespoň základního vzdělání, je v předkládané 

práci reprezentován podílem dospělé gramotné populace. Teze, že čím je tento podíl vyšší, tím 

se zvyšuje průměrný věk při prvním sňatku, se potvrdila. 
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Sňatkové chování populací vybraných zemí se u většiny vyjma zemí Jižní Ameriky 

v časování sňatků postupně přibližuje. Sňatkové věky jsou sice různě vysoké, ale jejich vývoj 

v 2. polovině 20. století zaznamenal podobný, tedy vzestupný, vývoj. Celková intenzita 

sňatečnosti je ve většině vybraných zemí silně ovlivněna rostoucím počtem nesezdaných 

soužití. 
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