
Oponentský posudek na magisterskou práci Zdeňka Duška: 

Analýza procesů formování a rozpadu rodin s využitím modelů vícestavové demografie 

 

 Jak název práce napovídá, cílem autora bylo podrobně analyzovat vývoj rodinného 

chování a změny struktury populace České republiky po roce 1993 . Demografické zkoumání 

procesu sňatečnosti či rozvodovosti stejně jako sledování strukturálních změn je v české 

literatuře poměrně často zastoupené, nicméně autor v předložené práci přistupuje k danému 

tématu ucelenějším způsobem, ve kterém proces formování a rozpad rodiny analyzuje jak 

z hlediska příčin změn ve sňatkovém chování, tak dopadů na věkovou strukturu populace 

podle rodinného stavu. Nové je především využití nejnovějších metod vícestavové demografie 

při zkoumání formování a rozpadu rodin v ČR. Jedná se o práci metodologicky zaměřenou a 

tím se řadí mezi náročnější. 

 Práce je poměrně rozsáhlá, skládá se z 11 kapitol, které jsou přiměřeně rozpracované.  

V kapitole 2 oceňuji obsáhlý rozbor literatury, ve kterém uvádí, kde a jak byly klíčové 

publikace využity. Kapitolu 3 tvoří podrobná  a dobře napsaná metodická část. V dalších 

kapitolách postupně analyzuje trendy sňatečnosti a rozvodovosti, jež dává do souvislosti 

s nedávným sociálně-ekonomickým vývojem a změnami v rodinné politice. Zvláštní 

pozornost věnuje nesezdaným soužitím. Mezi stěžejní části patří využití korelační, faktorové a 

regresní analýzy. Následuje aplikace vícestavových tabulek života a projekce obyvatelstva ČR 

podle rodinného stavu vypočítaná v programu LIPRO. Za velmi vhodné považuji, že na konci 

každé kapitoly či podkapitoly je uvedeno stručné shrnutí nejdůležitějších závěrů. 

 

K práci mám některé dílčí komentáře. 

 

1. Autor se neubránil některým nejasným vyjádřením. Například poslední věta v abstraktu: 

„Změna v úrovni sňatečnosti je následně zkoumána na základě metody dekompozice, jež 

ukázala, že na poklesu úrovně sňatečnosti se podílel především pokles intenzity sňatečnosti.“ 

Úroveň a intenzita je to samé, lépe uvést, že se jednalo o dekompozici hrubé míry sňatečnosti. 

Dále na stránce 32:  „I přes to, že jde o transverzální ukazatel, který kombinuje různé 

sňatkové kohorty, které ukončily manželství po různém počtu let, jeho vývoj je zřejmý. Apod. 

 

2. Na stránce 15 zbytečně uvádí, že použil literaturu psanou jak česky, tak anglicky.  

 

3. Obrázky č. 10 a 12 jsou správné, nicméně zajímavější by bylo ukázat na rozdílnosti 

v měření úhrnné intenzity sňatečnosti ukazatelem vycházejícím z tabulek prvosňatečnosti a 

ukazatelem vycházejícím z redukovaných měr sňatečnosti svobodných. 

 

4. Jak autor zjistil, že úroveň intenzity uzavírání nesezdaných soužití v ČR odpovídá 

pozorované intenzitě nesezdaných soužití v západoevropských zemích před expanzí tohoto 

typu soužití? (str. 56, shrnutí) 

 

5. Nepovažuji za vhodné při vysvětlování faktorové či regresní analýzy citovat Wikipedii. 

 

6. „Podíl žen užívajících hormonální nebo nitroděložní antikoncepci“ bych spíše než mezi 

makrosociální zařadila k demografickým ukazatelům (str. 63) 



 

Přestože se jedná o převážně metodologickou práci, je psaná čtivou formou. Oceňuji 

především srozumitelnost a názornost při výkladu, jakým způsobem a proč byla daná metoda 

použita. Autor se dobře orientuje nejen v použitých metodách, ale také v literatuře, jež 

dokázal vhodně využít při komentování získaných výsledků. I když většina jeho zjištění 

potvrzuje dosavadní znalosti o dané problematice, autorovým přínosem je právě jejich ověření 

s použitím nových metod a komplexní posouzení dílčích poznatků v širších souvislostech. 

 

Předložená práce má všechny náležitosti a dobrou grafickou úroveň. Odpovídající 

pozornost byla věnována kontrole textu. Podle mého názoru práce splňuje všechny požadavky 

kladené na magisterské práce a doporučuji ji přijmout k obhajobě. 
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