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Rodina a zejména rodina s dětmi začínala v minulosti uzavřením manželství. V dnešní době se tato 

asociace rozvolnila. Také její zánik byl dříve méně častý a rozvodovost jako hlavní činitel rozpadu 

rodin začala významně narůstat ve většině vyspělých zemí až od sedmdesátých let dvacátého století. 

Klasické demografické metody při analýze rodinného chování hodnotí formování a zanikání 

manželských svazků odděleně pro jednotlivé procesy. Teprve princip vícestavové demografie 

umožňuje komplexnější uchopení výše uvedené problematiky. 

 

Předložená diplomová práce se zabývá procesem formování a rozpadu rodin, který je studován 

v širších souvislostech. I když hlavním cílem bylo vícestavové modelování i její „vedlejší“ cíle jsou 

neméně důležité a dodávají další dimenze zkoumané tématice. Autor správně začíná tradičním 

popisem trendů sňatečnosti a rozvodovosti včetně nového jevu nesezdaných soužití. Specifická 

kapitola je věnována kontextům formování rodin, tj. sociálně-ekonomickému vývoji a rodinné a 

sociální politice. Vlastní analýze předchází popis zdrojů dat a použitých metod. Práce logicky začíná 

úvodem se zaměřením na cíle a výzkumné otázky a končí vícestavovou projekcí podle rodinného 

stavu a závěrem. 

 

Diplomová práce v rozsahu 126 stran je rozdělena do 10 kapitol. Kapitoly 4-10 představují vlastní 

jádro diplomové práce. Z nich bych především ocenila kapitoly 7-10 věnované vícestavovým 

tabulkám a vícestavové projekci.  Podkapitola 6.3 věnovaná kontextuálnímu pohledu za pomoci 

korelační, faktorové a regresní analýzy spíše ukazuje na to, jak je obtížné statisticky uchopit 

souvislosti a to nemluvě o kauzalitě. 

 

V metodické části popisující výpočet úhrnné sňatečnosti svobodných metodou redukovaných sňatků 

ze druhých hlavních souborů mělo být specifikováno zda autor poslední hodnotu (mezi dokončeným 

věkem 49 a 50 let) dělil dvěma aby se konečná intenzita vztahovala k přesnému věku 50 let. Na str.19 

jsou tabulkové první sňatky označeny písmenem Dx
s 
, zřejmě mělo být označení dx

m 
, protože symbol 

Dx
s 
je použit pro zemřelé svobodné. V závěru metodické části jsou naopak cenná numerická porovnání 

na příkladu použití různých metod aplikovaných při analýzách sňatečnosti, respektive rozpadu 

manželství. V obr. 9 na str. 38 mohlo být specifikováno uvnitř daného grafu, zda se jedná o rozvedené 

nebo ovdovělé i když to demograf pozná podle zastoupení ve věkových skupinách a dále je to 

specifikováno v textu. Na str. 65 při vyhodnocování korelačních koeficientů by bylo asi vhodnější 

mluvit o souvislosti než o závislosti, protože slovo závislost v češtině navozuje směr (například, že 

úroveň sňatečnosti závisí na úhrnné plodnosti). Na str. 65 dole byl posunut název obrázku. Na str. 67 

varimax není šikmá rotace (šikmá rotace je oblimax)? V tabulkách 11, 13, 14 by bylo vhodnější místo 

intercept použít český výraz průsečík. 

 

Uvedené drobné připomínky jsou nepodstatné a neubírají na kvalitě práce, která má vyzrálý styl a 

hodnotný je především autorův komplexní přístup. Originálním přínosem jsou zejména výsledky 

dekompozice, vícestavové tabulky přechodů podle rodinného stavu a následná projekce. Autor 

v předložené diplomové práci prokázal, že se nejen dobře vypořádal s obsahem zkoumané 

problematiky, ale při analýzách se nespokojil s tradičními/konvenčními metodami, a použil 

pokročilejší metody jak demografické tak statistické.  Diplomovou práci proto doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze dne 22.9. 2010     Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 

       Katedra demografie a geodemografie 


