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Analýza procesů formování a rozpadu rodin s využitím modelů 
vícestavové demografie 

Abstrakt 
Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat vývoj procesů formování a rozpadu rodin 
v České republice v letech 1993 až 2008, a to za pomocí modelů vícestavové demografie. 
S využitím této pokročilé demografické metody byly analyzovány přechody mezi jednotlivými 
rodinnými stavy včetně charakteristik událostí, které těmto stavům předcházejí. První část 
analýzy je zaměřena na celou věkovou strukturu obyvatelstva, zatímco část druhá se věnuje 
analýze obyvatelstva ve fertilním věku, jehož charakteristiky v otázce procesů formování 
a rozpadu rodin zaujímají v demografii výjimečné postavení. K výpočtu modelu rodinného 
stavu na datech za Českou republiku byl využit počítačový program LIPRO, pomocí kterého 
byla rovněž sestavena projekce počtu obyvatel dle rodinného stavu do období let 2019–2023. 
Znalostní oporu při analýze pomocí modelů vícestavové demografie nám poskytly další kapitoly 
této práce, ve kterých byla postupně analyzována úroveň sňatečnosti a rozvodovosti ve 
sledovaném období a faktory, které mohly úroveň těchto dvou procesů ovlivnit. Jedním 
z faktorů, který mohl přispět ke snižování intenzity sňatečnosti, je rozšíření nesezdaných soužití, 
jejichž vývoji je proto věnována speciální pozornost. Dále byl nastíněn soudobý sociálně-
ekonomický vývoj a rodinná a sociální politika, které taktéž ovlivňují vznik a zánik rodinných 
svazků. Uvedené faktory a jejich potenciální vztah ke sňatečnosti jsou zkoumány s využitím 
statistických metod korelační, faktorové a regresní analýzy. Změna v úrovni sňatečnosti je 
následně zkoumána na základě metody dekompozice, jež ukázala, že na poklesu úrovně 
sňatečnosti se podílel především pokles intenzity sňatečnosti.  

Klíčová slova: sňatečnost, rozvodovost, rodina, tabulky života, vícestavová demografie, 
Česká republika 

Analysis of family formation and dissolution processes using multistate 
demographic modelling 
Abstract 
The main aim of this thesis is to analyse the development of the processes of family formation 
and dissolution in the Czech Republic between 1993 and 2008 using multistate demography. By 
this method, we analyze probability of transition between individual marriage states and events, 
which characterise these transitions. The first part of the analysis deals with the population as 
a whole, while the second part analyses only the part of population in fertile ages. LIPRO 
program was used to create a model of marital status based on data for the Czech Republic as 
well as for producing a forecast of population divided by marital status for the years of 2019–
2023. Other parts of this thesis support the main aim of the thesis. The level of marriage and 
divorce rate were analysed between 1993 and 2008 as well as potential factors that could 
influence the level of above mentioned processes. Rising number of cohabitations could be one 
of those factors and therefore a special attention is paid to the development of this type of 
coexistence. Socioeconomic development and family and social policy are mentioned as well, 
because they could also have significant impact on the processes of formation and dissolution of 
families. The above mentioned factors and their relationship to the marriage rate are analysed 
using the statistical methods of correlation, factor and regression analysis. The decomposition 
method is subsequently used to examine the change of the level of marriage rate.  

Key words: Nuptiality analysis, divorce analysis, life tables, multistate demography, the 
Czech Republic 
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 

Ukazatele 
hms – hrubá míra sňatečnosti 
hmr – hrubá míra rozvodovosti 
ir – index rozvodovosti 
úr – úhrnná rozvodovost 
ús – úhrnná sňatečnost 
úp – úhrnná plodnost 
l(x) – tabulkový počet dožívajících se přesného věku 
L(x) – tabulkový počet žijících v dokončeném věku 
d(x) – tabulková událost 
e(x) – naděje dožití v přesném věku 
 
 
 
Ostatní použité zkratky 
SLDB – Sčítání lidu, domů a bytů 
ČSÚ – Český statistický úřad 
ČR – Česká republika 
EVS – Evropská studie hodnot 
EU – Evropská Unie 
ZŠ – základní vzdělání 
VŠ – vysokoškolské vzdělání 
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Kapitola 1 

Úvod 

Rodina jako základní stavební jednotka společnosti je ve středu zájmu nejedné vědní disciplíny. 
Ekonomické blaho rodiny je základním předpokladem ekonomické stability společnosti, tudíž 
aby prosperoval stát, musí prosperovat i jeho stavební kameny, tedy jednotlivec a rodina. 
Rodina je zdrojem kvalitní pracovní síly, která tvoří státy konkurenceschopné, a proto je rodina 
jedním ze základních objektů studia mikroekonomických i makroekonomických věd. Sociologie 
na rodinu nahlíží jako na stabilní a v čase se neměnící prvek, který zajišťuje společenské zázemí 
a rozvoj novým generacím. Antropolog Peter Murdock definoval rodinu, jako jediné přijatelné 
prostředí, kde dochází k sexuálnímu soužití rodičů, legitimní reprodukci potomstva, péči o děti 
a jejich výchově a ekonomické spolupráci rodinných členů (Murdock, 1947 in: Možný, 1999). 
Rodina je jakousi „kmenovou buňkou“ společnosti, z níž se tvoří sociální kapitál každé 
společnosti (Mlčoch, 2009). Sociologie rodiny je jednou ze základních oblastí zkoumání všech 
sociologických disciplín. Demografie na rodinu nahlíží jako na prostředí, kde dochází 
k procesům demografické reprodukce. Existují různé druhy soužití a partnerských svazků, 
ze kterých s větší či menší intenzitou vzejde nové potomstvo, ale rodina je v současné době 
jediná instituce, která může zajistit náhradu stávajících generací generacemi novými. V této 
práci bude pozornost zaměřena na studium procesu, který vzniku rodinného svazku partnerů 
předchází a na proces, který naopak zapříčiňuje rozpad rodinného soužití. Procesy sňatečnosti 
a rozvodovosti budou zasazeny do širšího sociálně-ekonomického rámce a na základě 
statisticko-demografických metod se pokusíme objasnit příčiny současné úrovně těchto dvou 
procesů. 

1.1 Vymezení problému 

Nestálost ve vývoji demografických procesů vzbuzuje otázky nejen demografů, ale i vědců 
z příbuzných přírodovědných a společenských oborů, kteří se táží proč se ta či ona událost stala. 
K jak velké změně došlo a jakou změnu lze očekávat do budoucna? Co za tím stálo a co by šlo 
udělat jinak? Od počátku 90. let 20. století jsme v České republice svědky výrazných změn, ke 
kterým dochází v úrovni sňatečnosti. Dříve neotřesitelné vzorce lidského chování, ve kterých 
byly pevně zakotveny priority uzavření partnerského svazku manželstvím a početí dítěte, se 
začaly rozpadat s nebývalou a bezprecedentní rychlostí. Přes veškerá očekávání, že klesající 
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počet sňatků bude následován odpovídajícím poklesem v úrovni rozvodovosti, se tak nestalo. 
Počet rozvodů má stabilní průběh již téměř 20 let a nic na něm nemění ani kolísavý vývoj 
v počtu uzavřených sňatků. 

1.2 Cíle práce 

Hlavním cílem práce bylo na základě dostupných dat využít modely vícestavové demografie na 
analýzu procesů formování a rozpadu rodin. Tato pokročilá metoda demografické analýzy je 
založena na principu tabulek života, s jejichž pomocí lze sledovat vybranou kohortu jedinců, jak 
prožívají jednotlivé demografické události v průběhu svého života. Analýzu formování 
a rozpadu rodiny pomocí modelů vícestavové demografie začneme teoretickým náhledem, který 
nám přiblíží hlavní přednosti a možnosti využití této metody. Dále bude představen počítačový 
program LIPRO, pomocí kterého byla analýza rodinného stavu provedena. Další část se týká již 
výstupů z analýzy inkrementních a dekrementních1 tabulek života. Nejprve bylo sledované 
období let 1993 až 2008 rozděleno na tři pětiletá období, ve kterých byla provedena podrobná 
analýza procesů formování a rozpadu rodin na celé věkové struktuře obyvatelstva. Poté bude 
bádání zaměřeno na obyvatelstvo mezi 16. a 49. dokončeným rokem života. Procesy formování 
a rozpadu rodin takto vymezeného obyvatelstva mají zásadní vliv na proces plodnosti, a proto 
má obyvatelstvo od 16 do 49 let v celé věkové struktuře obyvatelstva takto výjimečné 
postavení. Posledním výstupem analýzy s využitím modelů vícestavové demografie bude 
projekce počtu obyvatelstva dle rodinného stavu do období 2019–2023.  

K získání znalostí nutných k naplnění hlavního cíle bylo v této práci stanoveno i několik 
cílů vedlejších, které by měly k pochopení dané problematiky napomoci. Výpočet modelů 
rodinného stavu je závislý na znalosti struktury obyvatelstva dle rodinného stavu a událostí, 
které se během sledovaného období dané populaci přihodí. Prvním dílčím cílem práce je proto 
popsat vývoj úrovně sňatečnosti a rozvodovosti v České republice pomocí obecně využívaných 
metod demografické analýzy. Vývoj těchto dvou procesů zásadním způsobem ovlivňuje 
strukturu obyvatelstva dle rodinného stavu a zároveň pomocí nich lze popsat události sňatků 
a rozvodů, které sledovaná populace během svého života prožije. Na základě poznatků nabytých 
z analýzy těchto dvou demografických procesů byl stanoven další dílčí cíl práce, ve kterém 
budou zkoumány důvody poklesu úrovně sňatečnosti. Změna v úrovni tohoto procesu je 
ve sledovaném období výraznější než změna v úrovni rozvodovosti, a proto se práce dále 
zabývá kauzálními vztahy mezi poklesem úrovně sňatečnosti a faktory, které k tomuto poklesu 
přispěly. Mezi zkoumané vlivy byla zařazena nesezdaná soužití, makroekonomický vývoj 
a rodinná a sociální politika. Dalším dílčím cílem práce je vyčíslit kauzální závislosti faktorů 
makroekonomické, makrosociální a demografické povahy na úrovni sňatečnosti, což bylo 
učiněno s využitím statistických metod korelační, faktorové a regresní analýzy. Změna intenzity 
sňatečnosti je na závěr analyzována na základě metody dekompozice, pomocí níž bude pokles 
úrovně sňatečnosti rozdělen na vliv intenzity procesu, věkové struktury a struktury sňatků dle 
pořadí.  

                                                
1 Více o těchto termínech v kapitole 7.2. 
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Kombinací poznatků získaných z klasické demografické analýzy a pokročilé metody 
modelů vícestavové demografie získáme ucelený přehled o procesech utváření a rozpadu rodin. 

 

1.3 Relevance zpracování tématu z hlediska výzkumu a praxe  

Analýzou sňatečnosti a rozvodovosti se v České republice po pádu komunismu zabývala již 
řada autorů a vyšlo velké množství článků i publikací, které se koncentrují na tyto dva procesy. 
Hlavním přínosem této práce je především kombinace metod, které byly pro analýzu úrovně 
sňatečnosti a rozvodovosti využity. Klasické nástroje demografické analýzy jsou v této práci 
doplněny statistickými metodami korelační, faktorové a regresní analýzy a demografickými 
metodami dekompozice a především vícestavové demografie. Demografická analýza založená 
na použití inkrementních a dekrementních tabulek začala být ve světě používána od 70. let 20. 
století, ale díky své velké datové náročnosti je její využití v praxi značně omezené. 
Nepublikované bilance dle rodinného stavu, které sestavil Český statistický úřad za období 1993 
až 2008, se staly vhodným zdrojem informací pro aplikaci této metody na analýzu procesů 
formování a rozpadu rodin v českých poměrech. To činí tuto práci alespoň do jisté míry 
unikátní a průkopnickou, poněvadž obdobnou analýzu na dané téma a s využitím této metody 
ještě nikdo, pokud je autorův přehled aktuální, v České republice neprovedl. 

Závěrem je však nutné dodat, že i v této práci byla vísestavová analýza rodinného stavu 
použita v omezeném rozsahu a že její využití skýtá mnohé možnosti, které by do budoucna stály 
za další demografické bádání. V této diplomové práci bylo z důvodů dostupných dat nahlíženo 
na analyzovanou populaci v kombinaci transverzálního a longitudinálního přístupu. V případě 
lepší dostupnosti dat a využití čistě longitudinálního tedy generačního přístupu by mohly být 
výsledky analýzy procesů formování a rozpadu rodin ještě přínosnější. 

1.4 Obsah práce 

V úvodu práce jsou nastíněna hlavní témata a cíle diplomové práce. Dále je zde zasazena 
problematika do širšího rámce demografického bádání a uveden přínos a možné náměty na 
rozšíření této práce. 

Druhá kapitola se týká dostupnosti zdrojů dat a zdůvodnění vymezení demografického 
zkoumání zvoleného tématu v daném období. Třetí kapitola uvádí zvolené demografické 
postupy a ukazatele, které byly při analýze úrovně sňatečnosti a rozvodovosti využity. 

Čtvrtá kapitola uvádí do problematiky vývoje poměrů sňatečnosti a rozvodovosti v České 
republice. Krátce popisuje situaci před rokem 1989 a v počátcích 90. let 20. století a podrobně 
analyzuje procesy sňatečnosti a rozvodovosti na základě metod klasické demografické analýzy. 

Pátá kapitola je první z částí této diplomové práce, které se pokoušejí nalézt širší souvislosti 
ve vývoji sňatečnosti. V této kapitole jsou analyzována nesezdaná soužití, jejichž rozmach bývá 
často spojován s poklesem intenzity uzavírání svazků manželských.  

Šestá kapitola je nazvána Kontextové situace formování a rozpadu rodin a jsou v ní 
nastíněny: soudobý ekonomický vývoj a rodinná a sociální politika, které mohou, jak je 
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ze zahraničních i tuzemských zkušeností zřejmé, do jisté míry ovlivnit chování a rozhodování 
sňatkuschopného obyvatelstva. V rámci této kapitoly je rovněž využita metoda dekompozice 
a aplikovány metody statistické analýzy. Kvantifikovat vliv faktorů demografické, 
makrosociální a makroekonomické povahy se pokusíme pomocí metod korelační, faktorové 
a regresní analýzy. Dekompozici ukazatele hrubé míry sňatečnosti bude provedena na zvolené 
parciální vlivy, kterými v této dekompozici jsou intenzita sňatečnosti, věková struktura 
a rozložení sňatků dle pořadí.  

Sedmá kapitola představuje metodu vícestavové demografie, jejím rozvoj, zaměření 
i postupy, které jsou při analýze využívány. V této kapitole bude představen počítačový 
program LIPRO, který byl využit při aplikaci vícestavové demografie na procesy formování 
a rozpadu rodin v České republice. Výsledky této analýzy jsou poté podrobně popsány 
a konfrontovány s již získanými poznatky v kapitolách osm a devět. 

Poslední výzkumná kapitola je věnována projekci obyvatelstva České republiky dle 
rodinného stavu do roku 2023, která vychází z vícestavové analýzy a je vypočítána v programu 
LIPRO. 

Závěrečná kapitola shrnuje poznatky získané v jednotlivých kapitolách předkládané práce 
a naznačuje možný budoucí vývoj výzkumu ve sledované oblasti. 

1.5 Výzkumné otázky 

Tato diplomová práce si z podstaty zvoleného tématu a zaměření nestanovuje žádné hypotézy 
ani výzkumné otázky. Vývoj úrovně sňatečnosti a rozvodovosti v České republice od druhé 
poloviny 90. let je podrobně popsán a doložen. Předpokládat či objasnit nové skutečnosti by 
bylo velice obtížné, ne-li nemožné. Hlavním cílem této práce je však nalézt širší souvislosti, 
které ať už jsou, či běžně nejsou, dávány do vztahu s procesy formování a rozpadu rodin 
a analyzovat je na základě metod, které demografie a demografická statistika zná a používá.  
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Kapitola 2 

Zdroje dat 

2.1 Dostupné zdroje dat 

Česká statistika má dlouhodobou tradici a v současné době obstojí i v těch nejpřísnějších 
srovnáních. Český statistický úřad každoročně poskytuje údaje o sňatcích i rozvodech tříděných 
dle nejrůznějších hledisek. Rovněž doplňkové ukazatele, které v této práci byly použity při 
analýze hlubších podmíněností vývoje úrovně sňatečnosti (především demografické, 
makrosociální a makroekonomické povahy), Český statistický úřad publikuje v dlouhých 
časových řadách. 

Klíčovým zdrojem dat, od kterého se mimo jiné odvíjelo i časové zasazení této práce, byly 
nepublikované bilance obyvatelstva dle rodinného stavu za Českou republiku od roku 1993 do 
roku 2008. Tato data jsou tříděna do jednoletých věkových intervalů zvlášť pro obě pohlaví 
a jednotlivé rodinné stavy. Kromě počáteční a koncové věkové struktury (počáteční struktura 
k 1. 1. daného roku, koncová k 31. 12. daného roku) lze z dat vyčíst události, které během 
sledovaného roku jedinci daného věku, pohlaví a rodinného stavu zažili. Data nám tak poskytují 
informace o prvních i opakovaných sňatcích, rozvodech, ovdověních i úmrtích, ke kterým za 
jeden kalendářní rok došlo. 

Zásadní turbulentní změny ve vývoji především sňatečnosti nastaly již na konci 80. let 20. 
století. Přestože by bylo možné analyzovat úroveň a vývoj sňatečnosti a rozvodovosti pomocí 
metod klasické demografické analýzy na dostupných datech již od této doby (a doby dlouho 
předešlé), byl jako počáteční rok zvolen rok 1993. Od tohoto roku byl již dostupné již zmíněné 
bilance obyvatelstva dle rodinného stavu, z kterých vycházela analýza pomocí modelů 
vícestavové demografie. 

Kromě zdrojů dat, které spravuje a publikuje Český statistický úřad, byla při analýze 
nesezdaných soužití využita data z Evropské studie hodnot a výběrového šetření Mladá 
generace. 

2.2 Přehled použité literatury 

K vypracování této práce byly použity jak tištěné publikace, tak také informace v podobě 
elektronické. Použitá literatura byla psaná jak česky, tak anglicky.  
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Základní demografická literatura, která byly využita při výběru demografických ukazatelů 
a při jejich výpočtu byla od autorů Pavlíka, Rychtaříkové a Šubrtové (1986). O metodiku 
demografických výpočtů popsanou v této knize se opírala především kapitola 4, která je 
věnována souhrnné analýze vývoje úrovně sňatečnosti a rozvodovosti. Obsahově se tato 
kapitola opírala o informace z edice Populačních vývojů České republiky vydávaných Katedrou 
demografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1990–2002, 2001–2006, 2007) 
a z článků Rychtaříkové (1995), Katrňáka (2004) a Zemana (2006). 

Kapitola věnující se analýze nesezdaných soužití byla informačně založena na souhrnných 
zprávách a datech ze Sčítání lidu, domů a bytů z let 1991 a 2001, na disertační práci Paloncyové 
(2009), diplomové práci Ptáčkové (2009) a článcích Černé (2005), Fialové (2000) či 
Rychtaříkové (1994). 

Zásadními zdroji dat pro pochopení soudobé sociálně-ekonomické situace státu a nastavené 
rodinné a sociální politiky bylo 2. vydání knižní publikace Soumrak sociálního státu od Kellera 
(2009) a články Kocourkové (2006, 2007).  

Publikace, které byly klíčové k pochopení aplikace principů vícestavové demografie na 
procesy formování a rozpadu rodiny, napsali především Espenshade (1983), Schoen (1975, 
1988) a Willekens (1982). 

Kompletní seznam použité literatury je přiložen v kapitole Přehled použité literatury. 

2.3 Přehled použitých softwarů 

V této diplomové práci byly kromě obecně známých a používaných programů sady Microsoft 
Office využity dva softwary (resp. jejich části), které jsou primárně vytvořeny pro statisticko-
demografické bádání. Výpočet korelační, faktorové a regresní analýzy byl proveden 
ve statistickém programu SAS 9.2. Jednotlivé procedury byly aplikovány na základě znalostí 
nabytých z předmětů Demografické aplikace SAS I, SAS II a SAS III vyučovaných na Katedře 
demografie a geodemografie Karlovy univerzity v Praze a informací získaných z manuálů 
SAS/STAT 9.1 a Base SAS 9.1.3 Procedures Guide. 

Druhým odborným softwarem využitým v této diplomové práci byl počítačový program 
LIPRO 4.0, který byl vyvinut ve výzkumném demografickém centru (Het Nederlands 
Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)) v Nizozemském Haagu Nico Keilmanem 
a Evertem van Imhoffem. Tento program byl použit k analýze rodinného stavu s využitím 
modelů vícestavové demografie. Nedocenitelným pomocníkem při práci s tímto softwarem byly 
manuály napsané Imhoffem (1991, 1999a, 1999b). Pomocí softwaru LIPRO byla rovněž 
provedena projekce počtu obyvatel České republiky dle rodinného stavu do roku 2023. 
Kompletní verze programu LIPRO 4.0 a všech manuálů je dostupná na domovské internetové 
stránce výzkumného institutu NIDI (www.nidi.knaw.nl).  

http://www.nidi.knaw.nl
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Kapitola 3 

Metodika 

3.1 Analýza sňatečnosti a rozvodovosti s využitím klasických metod 
demografické analýzy 

Předkládaná diplomová práce je ve své první části zaměřena na analýzu současného vývoje 
sňatečnosti a rozvodovosti v České republice. Z důvodů dostupnosti dat i vzhledem 
k významným celospolečenským událostem, které se odehrály na přelomu 80. a 90. let 
20. století, byl jako výchozí rok analýzy zvolen rok 1993. Naopak posledním rokem, který 
zasáhl svými hodnotami do analýzy, byl rok 2008, za nějž byla dostupná všechna potřebná data.  
V úvodní části práce byl zvolen transverzální přístup k výpočtu jednotlivých ukazatelů. Tento 
přístup je sice náchylnější ke krátkodobým výkyvům způsobeným především vnějšími vlivy 
a nedokáže tak dobře vystihnout měnící se trend studovaných procesů jako přístup longitudiální 
(analýza pomocí generací), ale z důvodů poměrně krátkého analyzovaného období, které 
nepokrývá ani jednu celou sňatkovou kohortu, byl zvolen právě ten. Transverzální analýza pro 
účel úvodní části práce je vhodným nástrojem k podchycení celkového vývoje sňatečnosti 
a rozvodovosti. 

Analýza sňatečnosti byla studována s využitím dvou postupů, a to jednak analýzy 
redukovaných sňatků a jednak analýzy tabulek sňatečnosti. Pramennou základnou pro výpočty 
převážné části obou metod představovala časová řada bilancí rodinného stavu obyvatelstva. 
Ukazatel hrubé míry sňatečnosti a podíl sňatků dle pořadí byly převzaty z dat publikovaných 
Českým statistickým úřadem. 

Analýza sňatečnosti s pomocí ukazatele redukovaných sňatků je snazší než výpočet tabulek 
sňatečnosti především v otázce třídění vstupních dat. Při výpočtu vycházíme ze základní 
hypotézy o vzájemné nezávislosti studovaného a rušivého jevu a zároveň z předpokladu, že 
rušivý jev působí stejně v části populace jako v celé populaci. Výchozím ukazatelem sňatečnosti 
byla zvolena redukovaná míra sňatečnosti svobodných ve věku x – sr

x – vypočtená jako poměr 
sňatků svobodných ve věku x (Ss

x) ke střednímu stavu celé populace ve věku x (1.7.Px). Střední 
stav je brán bez rozdílu rodinného stavu. Ukazatel byl počítán z bilancí, tedy jako druhý hlavní 
soubor událostí. 
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Suma redukovaných měr sňatečnosti svobodných se nazývá úhrnná sňatečnost svobodných (ús) 
a je počítána pro všechny dokončené věky v rozmezí 16–49 let. Tento ukazatel vypovídá o tom, 
jaké procento žen/mužů by při zachování výchozích intenzit sňatečnosti uzavřelo alespoň 
jednou v životě sňatek. Ukazatel úhrnné sňatečnosti svobodných resp. redukované míry 
sňatečnosti svobodných je oproti tabulkové sňatečnosti svobodných podhodnocen o sňatky 
svobodných, kterým rušivá událost zabránila sňatek uzavřít. Tento fakt vychází ze statisticky 
dokázané nadúmrtnosti svobodných, z čehož plyne, že v realitě ne zcela platí hypotéza 
o působení rušivého vlivu se stejnou intenzitou na část i celek populace.  
 

∑
−

=
4916

r
xsús  

 
Doplňkovým ukazatelem sňatečnosti, který však slouží pouze pro základní porovnání je hrubá 
míra sňatečnosti. Tento ukazatel je, jak již sám název napovídá, hrubý, nestandardizovaný, tudíž 
ovlivněný věkovou strukturou. I vývoj hrubé míry sňatečnosti však vypovídá o určitých 
změnách v populačním klimatu. 
 

1000⋅=
P
Shms  

 
Druhým přístupem využitým ve studiu sňatečnosti byl, jak již bylo uvedeno, výpočet pomocí 
tabulkových událostí. Tabulky sňatečnosti jsou zatím nejdokonalejším metodickým nástrojem 
popisujícím uzavírání manželství klasické demografické analýzy. Pro účely naší analýzy byly 
zvoleny tabulky jednovýchodné, tedy tabulky, které předpokládají pouze jediný možný způsob 
výstupu ze studované populace, v našem případě sňatkem. Celkový počet sňatků je zvětšován 
o takový počet sňatků, jímž rušivá událost (úmrtí, emigrace) zabránila v realizaci. Tento 
předpoklad může být uplatněn pouze v případě nezávislosti studovaného a rušivého vlivu. 
Princip konstrukce sňatkových tabulek spočívá ve stanovení pravděpodobnosti uzavřít sňatek 
osobou právě x-letou mezi dokončeným věkem x, x + 1. Pravděpodobnost uzavření sňatku byla 
v našem případě vypočtena přímou metodou z druhých hlavních souborů událostí 
z následujícího vztahu: 
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s
xS jsou sňatky svobodných ve věku x,  
s

xP jsou svobodní dané sňatkové kohorty v přesném věku, 
s
xD jsou úmrtí svobodných ve věku x a 

s
xM je migrační saldo (rozdíl imigrace a emigrace) svobodných ve věku x. 

 
Pravděpodobnosti vstupu do manželství jsou počítány od věku 15 let, ačkoliv je u nás zákonná 
dolní mez pro vstup do manželství 16 let. Osobám, jímž bylo na začátku roku 15 let 
dokončeného věku, může být v průběhu daného roku i 16 let a mohou se tak stát právně 
schopny uzavřít manželství. Doplňkovými ukazateli, které z tabulek sňatečnosti získáváme jsou 
tabulkové první sňatky Dx

s a tabulkové počty svobodných lx
s. Podíl svobodných v přesném věku 

50 let (l50
s/l15

s)2 udává, jaké procento osob zůstane ve věku 50 let svobodných za předpokladu 
zachování úrovně sňatečnosti. Doplněk tohoto čísla do 1 je tzv. tabulková prvosňatečnost.  
 
Rozvodovost byla na rozdíl od sňatečnosti analyzována pouze na základě skutečných 
registrovaných událostí. Veškerá data využitá při výpočtu ukazatelů rozvodovosti byla převzata 
z webových stránek ČSÚ, přesněji sekce Demografie – pramenná díla (ČSÚ1). Prvním, 
základním ukazatelem použitým v této práci, byla hrubá míra rozvodovosti vypočtená jako 
poměr rozvodů a středního stavu obyvatelstva. Ze stejných důvodů jako hrubá míra sňatečnosti 
ani hrubá míra rozvodovosti není příliš vypovídající ukazatel (vliv věkové struktury). 
 

1000⋅=
P
Rhmr  

 
Doplňkovým ukazatelem rozvodovosti je např. ukazatel poměřující počty sňatků a počty 
rozvodů v daném roce, tzv. index rozvodovosti (ir).  
 

100⋅=
S
Rir  

 
Již z definice je však patrné, že tento ukazatel neporovnává výchozí sňatky a jim odpovídající 
rozvody. Ačkoliv lze stejně jako u sňatečnosti vypočítat intenzitu rozvodovosti jako poměr 
rozvodů v daném věku ke střednímu stavu ženatých mužů resp. vdaných žen daného věku (tzv. 
míra rozvodovosti manželství podle věku rx

m), ani tento ukazatel není pro analýzu rozvodovosti 
ideální, protože úroveň rozvodovosti závisí především na době uplynulé od sňatku a až druhotně 
na věku manželů při rozvodu. Proto byly spočítány intenzity rozvodovosti v závislosti na době 
uplynulé od sňatku, tzv. redukované míry rozvodovosti.  
 

                                                
2 Protože lx je v dokončeném věku, l50 v přesném věku je vypočteno jako podíl součtu 149+l50 a hodnoty 2 
((149+l50)/2). 
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Suma redukovaných měr rozvodovosti se nazývá úhrnná rozvodovost (úr). Tento ukazatel je 
svou povahou transverzální, protože syntetizuje úseky života různých sňatkových kohort při 
různé délce trvání manželství. 
 

∑
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3.2 Dekompoziční metoda 

V kapitole šest této diplomové práce byl analyzován vývoj intenzity sňatečnosti s využitím 
metody dekompozice. K výpočtu dekompozice hrubých měr sňatečnosti populace České 
republiky mezi lety 1993 a 2008 na dvě komponenty byl využit postup, jak jej navrhla Kitagawa 
(1955) ve své stati. 
 

Efekt věkové struktury )(
2 2008
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kde:  

• sx je redukovaná míra sňatečnosti vypočtená podle následujícího vzorce: 

celkem

ženymuži

Px
Sxsx

,

= ; 

• 
P

Px  odpovídá relativní věkové struktuře v daném roce. 

 
Rozklad hrubé míry sňatečnosti v tomto případě byl vypočítán zvlášť pro muže, zvlášť pro 
ženy, tudíž výsledkem byla dvojice efektů věkové struktury a intenzity sňatečnosti.  

Druhá dekompoziční metoda zahrnovala kromě vlivu věkové struktury a intenzity 
sňatečnosti i vliv podílu prvních sňatků, tedy sňatků svobodných, na celkovém počtu sňatků 
v daném roce. 
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kde:  
• sx je redukovaná míra sňatečnosti vypočtená podle následujícího vzorce: 

celkem

ženymuži

Px
Sxsx

,

= ; 

• 
P

Px  odpovídá relativní věkové struktuře v daném roce; 

• celkem

svobodných

Sx
Sx

odpovídá podílu prvních sňatků v daném věku a všech sňatkům v daném 

věku (upraveno dle Kitagawa, 1955). 
 
Stejně jako v prvním postupu, i zde byly míry sňatečnosti tříděny zvlášť pro muže a pro ženy. 
Rovněž podíl prvních sňatků na celkovém počtu sňatků tříděných dle věku byl počítán zvlášť 
pro muže a ženy. 

3.3 Vícestavová analýza rodinného stavu 

Základním nástrojem výpočtu modelů vícestavové demografie jsou tzv. inkrementní-
dekrementní tabulky. Tyto tabulky na rozdíl od klasických dekrementních tabulek (tedy tabulek, 
kdy tabulkový počet dožívajících se přesného věku může pouze klesat) umožňují opakovaný 
návrat do sledované populace (kdy tabulkový počet dožívajících se přesného věku může díky 
opakovaným návratům rovněž narůstat). Základním předpokladem výpočtu inkrementních-
dekrementních tabulek je sestavení matice přechodu mezi jednotlivými stavy pro každý věk 
a pohlaví zvlášť. Vztah mezi pozorovanou a tabulkovou populací je vyjádřen pomocí 
specifických měr přechodu, které udávají pravděpodobnost, že osoba, která byla na začátku 
sledovaného období ve stavu i, bude na konci sledovaného období ve stavu j. Matice přechodu 
má rozměr 4×43, kdy na diagonále jsou pravděpodobnosti setrvání v daném stavu a v ostatních 
buňkách pravděpodobnosti přechodu mezi řádkovými a sloupcovými stavy. Některé buňky 
obsahují (zcela logicky) ve všech polích 0 (např. není možné se ze stavu rozvedený či ovdovělý 
stát se opět svobodným). Dopočet součtu řádkových pravděpodobností do hodnoty 1 udává 
pravděpodobnost úmrtí osoby v daném věku a rodinném stavu. 

                                                
3 Zemřelí v matici představují pouze dopočet pravděpodobností do čísla 1. Proto je matice označena 
rozměrem 4×4. 
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Tab. 1: Matice přechodů mezi rodinnými stavy4 
  Svobodný Sezdaný Rozvedený Ovdovělý Zemřelý 
Svobodný  (s) pss psm 0 0 1- pss - psm 
Sezdaný  (m) 0 pmm pmd pmw 1 - pmm - pmv - pmw 
Rozvedený (v) 0 pvm pvv 0 1-pvm-pvv 
Ovdovělý (w) 0 pwm 0 pww 1-pwm-pww 

Zdroj: Willekens, 1982 

Obr. 1: Pravděpodobnosti přechodu mezi rodinnými stavy 

Zdroj: Willekens, 1982 

Pokud máme k dispozici matice pravděpodobností pro všechny věky a rodinné stavy, 
postupujeme při konstrukci inkrementní-dekrementní tabulky obdobně jako při konstrukci 
tabulky dekrementní. Tabulkový počet dožívajících se přesného věku x označíme jako li(x). 
Počet přechodů mezi stavy i a j mezi věkem x a x+n označíme dij(x). Hodnota li(x+n) je 
odvozena z hodnoty li(x) odečtením všech přechodů ze stavu i a přičtením všech příchodů do 
stavu i.  
 
li(x+n)= li(x) – ∑dij(x) + ∑dji(x). 
 
Předpokládejme, že máme sadu k inkrementních-decrementních tabulek, kde každá tabulka má 
k-1 vstupů z ostatních tabulek a k-1 výstupů do ostatních tabulek a do smrti. V případě výpočtu 
čtyřstavového modelu rodinného stavu, kdy však pouze tři stavy jsou skutečně tranzientní5 (stav 
svobodný lze analyzovat pomocí klasické jednostavové dekrementní tabulky života, protože ani 
z jednoho ze zbývajících rodinných stavů nelze do stavu svobodný vstoupit zpět), máme 
soustavu tří tabulek, které jsou svázány vzájemnými vstupy a výstupy. Algebraicky lze tento 
vztah vyjádřit pomocí následujících tří rovnic: 
 

                                                
4 V tabulce i v obrázku jsou znázorněny pouze pravděpodobnosti přímých přechodů mezi jednotlivými 
stavy. Nejsou zde uvažovány možnosti, že osoba během sledovaného období změní svůj status vícekrát 
(např. provdá se, ovdoví). Více o tomto bude uvedeno v kapitole 8. 
5 Tranzientní je takový stav, do kterého lze opakovaně vstoupit, např. stav sezdaný. 
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• 
mlx+n je tabulkový počet sezdaných dožívajících se přesného věku x+n; 

• 
wlx+n je tabulkový počet ovdovělých dožívajících se přesného věku x+n; 

• 
vlx+n je tabulkový počet rozvedených dožívajících se přesného věku x+n; 

• 
mlx je tabulkový počet sezdaných dožívajících se přesného věku x; 

• 
wlx je tabulkový počet ovdovělých dožívajících se přesného věku x; 

• 
vlx je tabulkový počet rozvedených dožívajících se přesného věku x; 

• 
sdm je tabulkový počet sňatků svobodných mezi věkem x a x+n; 

• 
wdm je tabulkový počet sňatků ovdovělých mezi věkem x a x+n; 

• 
vdm je tabulkový počet sňatků rozvedených mezi věkem x a x+n; 

• 
mdw je tabulkový počet ovdovění mezi věkem x a x+n; 

• 
mdv je tabulkový počet rozvodů mezi věkem x a x+n; 

• mdd je tabulkový počet úmrtí sezdaných mezi věkem x a x+n; 

• wdd je tabulkový počet úmrtí ovdovělých mezi věkem x a x+n; 

• vdd je tabulkový počet úmrtí rozvedených mezi věkem x a x+n. 

 
Posledním krokem dopočtu soustavy vícestavových tabulek je určení naděje dožití při narození, 
kterou lze určit jak v závislosti na rodinném stavu, tak i nezávisle na rodinném stavu. K tomu 
musíme vypočítat ukazatel tabulkového počtu žijících v dokončeném věku (Li(x)), tedy počet 
člověkolet, které osoba prožije ve stavu i mezi věky x a x+n, z již dříve spočteného tabulkového 
počtu dožívajících se přesného věku. Tento vztah je daný pomocí následujícího vzorce: 
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Lineární aproximací tohoto integrálu získáme následující vztah:  
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Jiné odvození integrální rovnice navrhl Schoen (1975) pomocí kubické transformace či Imhoff 
a Keilmann (1991) pomocí exponenciální transformace. Tyto vztahy zde uvádíme pouze 
informativně a necháváme je bez dalšího komentáře. 
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• ι…je řádkový vektor obsahující samé jedničky; 
• Ox,x+n…je matice vstupů, které se přihodily mezi x a x+n; 
• M-1…je inverzní matice přechodů ze stavu x do stavu x+n. 

3.4 Další ukazatele použité při analýze za pomoci modelů 
vícestavové demografie 

V rámci kapitoly, ve které byly analyzovány přechody mezi jednotlivými rodinnými stavy, byl 
vypočten ukazatel naděje dožití při narození diferencovaný dle rodinného stavu a tzv. 
intervalovou délku života (temporary life expectancy) tříděnou také dle rodinného stavu. Oba 
výpočty vycházely ze znalosti tabulkových funkcí počtu žijících v dokončeném věku x (Lx) 
a dožívajících se přesného věku x (lx). Naděje dožití při narození diferencovaná dle rodinného 
stavu se vypočítá podle následujícího vzorce: 

0

0
0 l

L
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x
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x
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∑
= , kde 

• ΣLx
i je počet člověkolet prožitých mezi věkem 0 a x v daném rodinném stavu; 

• l0 je kořen tabulky života. 
Intervalová délka života odpovídá počtu prožitých let osobou mezi věkem x a x+n. 
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+ =, , kde 

• ΣLx+n
i je počet člověkolet prožitých mezi věkem x a x+n v daném rodinném stavu; 

• lx je tabulkový počet dožívajících se přesného věku x. 
Dalším ukazatelem, který byl počítán v rámci analýzy s využitím modelů vícestavové 
demografie byla pravděpodobnost setrvání v daném rodinném stavu mezi přesným věkem 
x a x+n. Ta se spočítá jako: 

x

nx
xnx l

lp +
+ =  

3.5 Porovnání pravděpodobností uzavření sňatku dle různých 
výpočetních metod 

V této části je uvedeno porovnání pravděpodobností svobodného jedince uzavřít sňatek, které 
byly vypočteny pomocí jednovýchodných a vícevýchodných tabulek sňatečnosti a modelů 
vícestavové demografie. Pro srovnání byl zvolen rok 2008. Pravděpodobnosti uzavřít sňatek 
jsou vztaženy ke svobodným mužům. 
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Obr. 2: Srovnání pravděpodobností vstoupit do manželství, muži, ČR, 2008 

Zdroj dat: www.czso.cz 

Z tohoto obrázku je patrné, že všechny zvolené metody udávají téměř shodné výsledky 
pravděpodobností, že se svobodný muž daného věku v daném roce ožení. Zatímco 
jednovýchodné tabulky sňatečnosti uvažují při výpočtu pravděpodobností rušivé události, které 
jsou v tomto případě úmrtí a migrace, tabulky vícevýchodné tyto události do výpočtu 
nezahrnují. Modely vícestavové demografie komplexně analyzují pravděpodobnost, že muž na 
počátku sledovaného období svobodný, bude na jeho konci ženatý. 

3.6 Srovnání podílů života strávených v jednotlivých rodinných 
stavech dle různých výpočetních metod 

Poslední podkapitola metodické části se pokusí porovnat podíly středních délek života při 
narození strávených v jednotlivých rodinných stavech. První výpočetní metodou, díky níž 
získáme tento ukazatel, je Sullivanova metoda. Tato metoda vychází ze vstupních ukazatelů 
klasických úmrtnostních tabulek a struktury obyvatelstva dle pohlaví, věku a rodinného stavu. 
Princip výpočtu této metody spočívá v rozdělení tabulkového počtu žijících v dokončeném věku 
podle podílu osob žijících v daných rodinných stavech v daném věku. Získáme tak počty 
člověkolet, které osoby ve věku x prožijí v rodinném stavu i. Načtením tabulkových počtů 
žijících v dokončeném věku od nejvyšších věků až po narozené získáme odpovídající počet 
člověkolet, které má na prožití v daném rodinném stavu osoba právě narozená. Střední délku 
života při narození získáme pouhým vydělením takto tříděných člověkolet tabulkovým počtem 
dožívajících se přesného věku (Rychtaříková, 2008). 

Druhou metodu, která byla využita při výpočtu diferencované střední délky života při 
narození, jsou inkrementní-dekrementní tabulky. Postupem, jak vypočítat naději dožití, kterou 
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má osoba právě narozená na prožití v daném rodinném stavu, jsme se podrobně zabývali již 
v kapitole 3.4, proto zde uvádíme již pouze výsledek.  

Srovnání obou metod provedeme z dat za muže z roku 2008 jak pro celou věkovou 
strukturu, tak i pro muže ve věkovém intervalu 16–49 let. 

Tab. 2: Srovnání podílů středních délek života prožitých v jednotlivých rodinných stavech, muži 
Celá věková struktura Svobodní Ženatí Rozvedení Ovdovělí Celkem 
Sullivanova metoda 47,1 % 49,0 % 0,6 % 3,3 % 100,0 % 
Inkrementní-dekrementní 
tabulky 

63,0 % 29,0 % 2,0 % 7,0 % 100,0 % 

16–49 let      

Sullivanova metoda 58,6 % 40,0 % 0,2 % 1,2 % 100,0 % 
Inkrementní-dekrementní 
tabulky 

62,6 % 31,2 % 0,1 % 6,1 % 100,0 % 

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 

Z výsledků předchozí tabulky je patrné, že rozdělení podílů středních délek života při 
narození, které muž stráví v jednotlivých rodinných stavech, se liší poměrně výrazně pro obě 
využité metody. Největším rozdílem je výrazné nadhodnocení podílu života, který muž stráví ve 
stavu ženatý a naopak podhodnocení podílu prožitých let ve všech ostatních rodinných stavech 
v případě Sullivanovy metody. Výsledky, které charakterizují průměrnou dobu strávenou 
v jednotlivých rodinných stavech mezi 16. a 49. rokem života, si sobě podle obou použitých 
metod odpovídají více. Na základě poznatků, které jsme nabyli při studiu procesů formování 
a rozpadu rodin se můžeme domnívat, že realitu věrohodněji vyjadřují výsledky vypočtené 
pomocí modelů vícestavové demografie6. 
 

                                                
6 Argumenty pro toto tvrzení budou dále diskutovány v průběhu celé diplomové práce. 
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Kapitola 4 

Analýza sňatečnosti a rozvodovosti 

 
Demografie jako vědní disciplína se zabývá sňatečností jako procesem přímo ovlivňujícím 
demografickou reprodukci. Proces vzniku rodin, nebo alespoň sdružování dvou osob opačného 
pohlaví, vždy byl základním předpokladem pro rození nových potomků, tedy předpokladem pro 
zachování lidské existence. Rodina v širším smyslu je relativně trvalé společenství jednoho 
nebo více mužů s jednou či více ženami a jejich dětmi, eventuelně i rodiči a dalšími příbuznými 
(Pavlík a kol., 1986).  

Rodina v českých poměrech dlouhodobě znamenala vrchol na společenském žebříčku 
hodnot, a to jak pro ženy, tak i pro muže. Česká společnost byla v průběhu druhé poloviny 20. 
století ve srovnání s ostatními evropskými státy charakteristická intenzivní sňatečností, což se 
projevovalo zejména vysokým podílem osob uzavírajících manželství a nízkým věkem při 
vstupu do manželství. Této skutečnosti nahrávaly především vnější podmínky. Komunistický 
režim u nás si stejně jako podobně stavěné nedemokratické režimy zakládal na početnosti své 
populace a podpora rodiny byla základním krokem, jak toho dosáhnout. Novomanželské 
půjčky, vstřícná bytová politika a další, ať už finanční nebo materiální výhody sezdaným párům 
na jedné straně a nízký tlak na dosažené vzdělání a osobní seberealizaci na straně druhé, 
působily pozitivně na udržování intenzity sňatečnosti na stabilně vysoké úrovni i v době, kdy 
v západní Evropě se začala úroveň sňatečnosti snižovat. (Univerzita Karlova, 2002).  

Zásadní změnu ve vývoji sňatečnosti znamenal rok 1989 a přechod k demokratickému 
režimu v zemi. Ačkoliv tato událost byla primárně politické povahy, její dopady jsou dobře 
viditelné v mnoha dalších společenských oblastech, populační vývoj nevyjímaje. Hodnoty, které 
dříve byly neotřesitelné, na kterých byla společnost stavěna, padly. Sociální stát, který dříve 
lidem zaručoval jistoty ve všech fázích života, svou podporu začal omezovat. Stále více se 
prosazoval individualismus a všeobecný rozvoj jedince. Ekonomika se začala řídit tržními 
principy a všeobecná podpora rodin postupně upadala.  

V následující části bude nastíněn vývoj úrovně sňatečnosti a rozvodovosti v poválečných 
letech a detailně popsán vývoj těchto dvou procesů v České republice od jejího vzniku, tedy od 
roku 1993.  
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4.1 Vývoj úrovně sňatečnosti a rozvodovosti před rokem 1993 

V poválečném období lze odlišit tři základní etapy ve vývoji sňatečnosti v České republice. 
Prvních zhruba dvacet poválečných let je charakteristických vysokou intenzitou uzavírání 
sňatků v nízkém věku, a to jak ženami, tak i muži. Mladé páry byly také motivovány uzavřít 
sňatek novomanželskými půjčkami, které odpovídají přibližně jednomu půlročnímu příjmu 
novomanžele. V prvních poválečných letech je ročně uzavřeno více než 90 tisíc sňatků, 
v průběhu let padesátých přibližně 70 tisíc sňatků.  

Druhé období ve vývoji sňatečnosti je charakteristické rostoucí intenzitou sňatečnosti ve své 
první polovině a klesající intenzitou sňatečnosti ve své druhé polovině. V 60. letech se ustálil 
počet uzavíraných sňatků ročně na 80 tisících při zachování průměrného věku při sňatku 21 let 
pro ženy a 24 let pro muže. Ačkoliv by se z mezinárodní praxe dal očekávat pokles počtu 
uzavřených nových sňatků v následujícím období, díky řadě okolností, které se spojily v první 
polovině 70. let (uzavřené hranice od roku 1969, dospívající silné poválečné ročníky, výrazné 
státní stimuly na podporu uzavírání sňatků), došlo k vzestupu úrovně sňatečnosti s maximem 
v roce 1973, kdy počet sňatků vystoupil až na téměř 100 tisícovou hranici zřejmě v souvislosti 
se zavedením velmi výhodných novomanželských půjček se státní podporou v tomto roce. 
Takto vysoká úroveň sňatečnosti však byla dlouhodobě neudržitelná, a proto došlo k poklesu 
její intenzity v druhé polovině 70. let a v průběhu let osmdesátých na „obvyklou“ hodnotu 80 
tisíc sňatků ročně při průměrném věku uzavírání sňatků 22 let pro ženy a 25 let pro muže.  

Třetí období poválečného vývoje v úrovni sňatečnosti nastává přibližně od roku 1989, který 
se bere jako pomyslný počátek nejvýraznějších změn v úrovni sňatečnosti za posledních několik 
dekád. V roce 1990 bylo státem ohlášeno zrušení garance novomanželských půjček počínaje 
rokem 1991. Proto v roce 1990 zaznamenáváme lokální maximum v počtu uzavřených sňatků, 
jejichž počet naposledy převýšil 90ti tisícovou hranici. Od této doby následuje téměř 
kontinuální pokles v úrovni sňatečnosti, který je charakterizován klesajícím počtem sňatků, 
rostoucím věkem novomanželů při uzavírání manželství a rozšířením alternativních forem 
soužití (www.demografie.info). 

 
Poválečná křivka v úrovni rozvodovosti má výrazně stabilnější průběh než křivka úrovně 
sňatečnosti. Až do první poloviny 50. let 20. století se počet rozvodů udržoval ročně na hranici 
okolo 10 tisíc. Od této doby nastal postupný nárůst počtu rozvodů s milníky v letech 1969, kdy 
počet rozvodů poprvé překročil hranici 20 tisíc a v roce 1984, kdy počet rozvodů vzrostl nad 30 
tisíc. Stabilitu v počtu rozvodů si drží Česká republika během celých 90. let. 

V následující části bude detailněji popsán vývoj sňatečnosti a rozvodovosti v České 
republice od jejího vzniku, tedy od roku 1993. 

4.2 Vývoj úrovně sňatečnosti a rozvodovosti po roce 1993 

Základní představu o vývoji sňatečnosti a rozvodovosti ve sledovaném období znázorňuje 
obrázek 3, který ukazuje vývoj absolutního počtu sňatků a rozvodů. Počet uzavřených 
manželství se mezi roky 1993 a 2008 snížil z 66 033 na 52 457, tedy o více než 20 %, což 

http://www.demografie.info)
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jednoznačně ukazuje na klesající tendenci. Tento pokles nebyl stabilní a z obrázku můžeme 
snadno vypozorovat několik výkyvů ve vývoji. Minima sňatků bylo dosaženo v roce 2003, kdy 
počet sňatků poprvé a zatím naposledy klesl pod hodnotu 50 0007. Intenzita sňatečnosti je velmi 
ovlivněna počtem sňatkuschopného obyvatelstva a věkovou strukturou. Na počátku 90. let bylo 
obecně očekáváno, že dojde k vzestupu počtu sňatků, potažmo k vzestupu hrubé míry 
sňatečnosti, kvůli dospívání silných generací z počátku 70. let do věků s doposud nejsilnější 
intenzitou sňatečnosti, ale nestalo se tak. Viditelně se tak zde projevil nastoupený trend 
odkládání rodinného života do vyššího věku a zároveň snaha o dosažení co nejvyššího vzdělání 
a budování kariéry. Model časné a časté sňatečnosti ztratil v české společnosti své místo. Mladí 
lidé se v průměru připravují na svůj samostatný život v současné moderní společnosti déle; déle 
studují, déle se připravují na své povolání a déle shromažďují prostředky pro svou domácnost. 
Založení vlastní rodiny je tudíž odkládáno a realizováno ve vyšším věku, nebo se neuskuteční 
vůbec. Manželství se stává pro řadu mladých lidí pouze institucí vhodnou pro výchovu dětí 
(Univerzita Karlova v Praze, 2007). K časově omezenému zlepšení ve vývoji počtu sňatků došlo 
v letech 1997 a 2000, kdy mírný nárůst mohl předpovídat změnu trendu, ale poklesy 
v následujících letech jasně ukázaly sňatkové chování nastupující generace zakladatelů 
budoucích rodin. Od roku 2003, kdy počet sňatků klesl na hodnotu 48 943, následovalo růstové 
období po čtyři následující roky, aby v roce 2008 počet sňatků opět značně poklesl oproti roku 
předchozímu na současnou hodnotu.  

Obr. 3: Vývoj počtu sňatků, rozvodů, ČR, 1993–2008  
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Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

 
 
 
 
                                                
7 Význam termínu „naposledy“ v této větě je brán do konce roku 2008. V roce 2009 došlo opět k poklesu 
počtu uzavřených sňatků pod hranici 50ti tisíc, přesně na 47900 sňatků (ČSÚ2).  

http://www.czso.cz
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Obr. 4: Vývoj hrubé míry sňatečnosti a hrubé míry rozvodovosti, ČR, 1993–2008 
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Česká republika byla dlouhodobě považována za zemi s poměrně vysokou mírou 
rozvodovosti a s relativně vstřícnou rozvodovou politikou. Rozvod byl legalizován již za dob 
Rakousko-Uherské monarchie (přesněji manželským patentem z roku 1783 jako rozluka pro 
nekatolíky a rozvod od stolu a lože pro katolíky). Od roku 1919 fungoval dvojitý institut 
rozvodu od stolu a lože a rozluky (již i pro katolíky), který byl zrušen zákonem z roku 1949. 
Zákon o  rodině z roku 1964 zrušil princip viny a zjednodušil dostupnost rozvodu. V roce 1973 
bylo zrušeno předběžné řízení o smíření manželů tzv. smírčí řízení a rozvod se tak čím dál více 
stával společensky přijatelnou cestou ukončení manželského soužití. Vysoký počet rozvodů byl 
podporován dlouhotrvající vysokou intenzitou sňatečnosti a tedy velkým množstvím rozvodu-
schopného obyvatelstva, poměrně nízkou religiozitou českých zemí (země tradičně nábožensky 
založené mají míry rozvodovosti mnohem nižší než země ateistické) a třeba i vysokou 
zaměstnaností žen a s tím spojenou i jejich relativní ekonomickou nezávislostí (Univerzita 
Karlova v Praze, 2002). Při pohledu na křivku vyjadřující počet rozvodů vidíme poměrně stálé 
hodnoty v celém sledovaném období, které oscilovaly zhruba mezi 30 a 33 tisíci rozvodů ročně, 
a to i přes klesající počty sňatků a měnící se věkovou strukturu dle rodinného stavu. Maximální 
hodnoty v roce 1996 bylo dosaženo v souvislosti s připravovanou legislativní změnou, která 
měla zpřísnit rozvody především v prvních letech manželství. Počet rozvodů toho roku vzrostl 
na 33 113. Jediný rok, který z relativně stabilního počtu rozvodů vyčnívá, a je zřejmý 
i z obrázku 3, je rok 1999, kdy definitivně vešla v platnost novela zákona o rodině. S platností k 
1. 8. 1998 byla přijata nová legislativa o rodině (zákon č. 91/1998), která významně ovlivnila 
rozvodovou politiku v České republice. Zákon byl benevolentnější k manželům, kteří spolu 
alespoň půl roku nežijí a mají vyřízené veškeré majetkové poměry a závazky ke svým 
nezletilým dětem (zaveden termín tzv. nesporného rozvodu) i k tzv. mrtvým manželstvím. 
Tento termín je používán v případě odloučení manželského páru po dobu delší než 3 roky, kdy 

http://www.czso.cz
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manželství může být rozvedeno na základě žádosti alespoň jednoho z partnerů. Přísnější 
podmínky naopak zákon stanovil pro mladé manželské páry, kdy znemožnil rozvody v prvním 
roce manželství, a to především v důvodu zájmů nezletilých dětí. Díky této novele došlo 
k meziročnímu poklesu počtu rozvodů z 32 363 v roce 1998 na 23 657 v roce 1999, přičemž 
většinu rozdílu tvořila manželství s nezletilými dětmi (Univerzita Karlova v Praze, 2002). 
Zákon však neměl očekávaný efekt a v následujícím roce, tedy v roce 2000, došlo opět 
k nárůstu počtu rozvodů na hodnoty z období před uvedenou legislativní změnou. 

Na obrázku 4 vidíme vývoj nejjednodušších ukazatelů sňatečnosti resp. rozvodovosti, 
kterými jsou hrubá míra sňatečnosti resp. hrubá míra rozvodovosti. Tyto dvě křivky ve své 
podstatě kopírují vývoj absolutních počtů sňatků a rozvodů, protože jsou zde sňatky/rozvody 
vztaženy ke střednímu stavu obyvatelstva.  

Jak již bylo uvedeno dříve, absolutní počty či hrubé míry jsou značně ovlivněny věkovou 
strukturou a početností obyvatelstva, které může danou událost podstoupit. Velký vliv na 
výslednou hodnotu hrubého ukazatele mají také události opakované. V případě výše hrubé míry 
sňatečnosti to jsou sňatky vyšších pořadí. Rozložení prvních a opakovaných sňatků žen je 
patrné z následujícího obrázku.  

Obr. 5: Rozložení sňatků dle pořadí, ženy, ČR, 1993–2008 
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1. sňatky 77,9 76,4 75,8 75,3 73,3 74,8 75,0 75,1 74,9 74,6 74,3 74,1 74,5 74,9 73,5 72,7

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 
Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Z obrázku 5 i tabulky pod obrázkem vidíme, že první sňatky mají na celkovou intenzitu 
sňatečnosti rozhodující vliv. Podíl prvních sňatků žen poklesl ve sledovaném období z 77,9 % 
na 72,7 %. Tento pokles je vyrovnán především nárůstem sňatků druhého a třetího pořadí, 
jejichž vzrůst činil 3 resp. 2 procentní body. K obdobnému vývoji jako u žen došlo také u mužů, 
kdy podíl prvních sňatků klesl z hodnoty 77,7 % na 72,5 %. Homogenita sňatků podle 
rodinného stavu se po poklesu v průběhu 90. let ustálila na hodnotě 65 %, což znamená, že ze 
všech registrovaných sňatků bylo 65 % sňatků uzavřeno svobodnými snoubenci (Univerzita 
Karlova v Praze, 2007). 

http://www.czso.cz
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Sňatky vyššího pořadí jsou takové sňatky, kdy alespoň jeden z partnerů již v minulosti 
uzavřel první sňatek, který skončil buďto rozvodem anebo ovdověním daného jedince. Na 
nízkou a stále se snižující úroveň sňatečnosti má vliv i klesající intenzita opakovaných sňatků. 
U rozvedených osob nejvíce klesla intenzita sňatečnosti ve věku do 30 let, a to především 
z důvodu vyššího průměrného věku vstupu do prvního manželství a tedy nižšího podílu jedinců, 
kteří se mohou rozvést. Intenzita sňatečnosti ovdovělých má jen minimální vliv na celkovou 
úroveň sňatečnosti. K zanedbatelnému zastoupení ovdovělých mezi snoubenci přispívá mimo 
jiné i snižující se úroveň úmrtnosti ve středních letech, a to zejména u mužů (Univerzita 
Karlova v Praze, 2008). V následující tabulce jsou znázorněny ukazatele charakterizující 
opakované sňatky rozvedených osob. Prvním z ukazatelů je úhrnná sňatečnost rozvedených, 
která nám ukazuje jaké procento rozvedených se znovu sezdá za předpokladu, že 
pravděpodobnosti uzavření sňatku podle věku zůstanou alespoň po dalších 35 let neměnné. 
Druhým ukazatelem je průměrná doba uplynulá mezi událostí ukončující manželství (v našem 
případě rozvod) a uzavřením nového manželství, tedy opakovaným sňatkem. Tento ukazatel byl 
vypočítán na základě počtu událostí (sňatků) tříděných dle doby uplynulé od rozvodu.  

Tab. 3: Analýza opakované sňatečnosti rozvedených, ČR, 1993–2008  
 1993 1996 1999 2001 2004 2006 2007 2008 
 Úhrn redukovaných měr sňatečnosti rozvedených 

Muži 46,5 41,9 43,1 43,2 41,8 42,5 47,9 44,5 
Ženy 46,6 41,4 42,3 41,8 40,8 40,9 46,6 44,0 

 Průměrný počet let mezi rozvodem a dalším sňatkem 
Muži 5,1 5,7 6,1 6,0 6,7 7,1 7,3 7,5 
Ženy 5,1 5,6 6,2 6,1 6,9 7,4 7,5 7,8 

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 

Z tabulky 3 mimo jiné vyplývá, že Hodnoty úhrnné sňatečnosti rozvedených mužů a žen se 
příliš neliší a rovněž doba, kterou osoba stráví ve stavu rozvedená je pro obě pohlaví 
srovnatelná. V 90. letech výrazně klesla intenzita sňatečnosti rozvedených. Tento trend byl 
vystřídán kolísavým průběhem výše tohoto ukazatele v průběhu prvního desetiletí 21. století. 
Doba mezi událostmi rozvodu a opakovaného sňatku se v celém sledovaném období 
prodloužila, s čímž souvisí i klesající podíl uzavřených opakovaných sňatků krátce po události 
rozvodu. Vzájemný věk snoubenců je odvislý od pořadí sňatku muže a ženy. S rostoucím 
pořadím sňatku ženy klesá věkový rozdíl snoubenců a naopak s rostoucím pořadím sňatku muže 
věkový rozdíl snoubenců roste (Zeman, 2006).  

Intenzitu rozvodovosti jsme již na začátku této kapitoly analyzovali pomocí absolutního 
počtu rozvodů a hrubé míry rozvodovosti. Ačkoliv se podle těchto ukazatelů může zdát, že 
rozvodovost se ve sledovaném období téměř neměnila, při použití jemnějšího analytického 
ukazatele, kterým je úhrnná rozvodovost, vidíme opak. I přes to, že jde o transverzální ukazatel, 
který kombinuje různé sňatkové kohorty, které ukončily manželství po různém počtu let, jeho 
vývoj je zřejmý. Z hodnoty 36,2 % vzrostla úhrnná rozvodovost během sledovaného období na 
hodnotu 49,6 %. To jinými slovy znamená, že zatímco na počátku 90. let se z každých sto 
manželství později rozvedla přibližně třetina, tak v roce 2008 to byla již skoro polovina. Pokud 
bychom ukazatel úhrnné rozvodovosti rozložili na jednotlivé intenzity rozvodovosti dle délky 
trvání manželství, viděli bychom posun hodnot intenzity v čase především u manželství 
trvajících déle než 5 let. Zatímco nejvyšší hodnotu intenzity rozvodovosti měla v roce 1993 
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skupina 0–4 roky (tzn. skupina manželství trvajících 0–4 dokončené roky), v roce 2008 to byla 
skupina 5–9 let. Manželství trvající kratší dobu než 4 dokončené roky byla v průběhu 
sledovaného období rozváděna s malými výkyvy přibližně se stejnou intenzitou. V ostatních 
případech intenzita rozvodovosti rostla a dalo by se říci, že čím trvalo manželství delší dobu, 
tím rostla intenzita rozvodovosti rychleji (viz index 08/93 v tabulce 4).  

Tab. 4: Vývoj úhrnné rozvodovosti dle délky trvání manželství, ČR, 1993–2008 

Rok Úhrnná rozvodovost Počet rozvodů v dané délce trvání manželství na 100 výchozích sňatků 
0–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30+ 

1993  36,18 11,48 9,95 5,98 4,13 2,66 1,28 0,71 
1994  37,51 11,59 10,24 6,22 4,33 2,90 1,43 0,80 
1995  38,45 11,74 10,59 6,52 4,38 3,00 1,38 0,83 
1996  41,83 12,10 11,95 7,10 4,81 3,30 1,63 0,93 
1997  42,14 11,90 12,28 7,24 4,84 3,22 1,66 0,98 
1998  43,07 12,16 12,18 7,53 4,98 3,39 1,78 1,02 
1999  32,48 9,64 9,03 5,40 3,48 2,53 1,48 0,90 
2000  41,39 11,40 11,56 7,44 4,79 3,26 1,75 1,14 
2001  44,68 11,36 12,54 8,41 5,51 3,68 2,01 1,14 
2002  45,75 11,26 12,58 8,71 5,89 3,88 2,04 1,36 
2003  48,01 11,52 12,79 9,19 6,34 4,34 2,30 1,47 
2004  49,29 11,36 13,33 9,49 6,65 4,55 2,29 1,56 
2005  47,34 10,65 12,45 8,98 6,66 4,46 2,43 1,65 
2006  48,69 11,13 13,14 9,07 6,62 4,59 2,39 1,67 
2007  48,75 11,03 12,56 9,11 6,80 4,90 2,50 1,79 
2008 49,92 11,47 12,39 9,04 7,05 5,11 4,85*  - 
Index 08/93 0,38 0,00 0,25 0,51 0,71 0,92 1,44**  - 
Poznámky:* - hodnota odpovídá intenzitě rozvodovosti pro skupiny 25–29 a 30+ dohromady 

** - index byl vypočítán jako poměr součtu intenzit skupin 25–29 a 30+ v roce 1993 a odpovídající hodnoty  
v roce 2008  

Zdroj: www.czso.cz, vlastní výpočty 

Kromě křivky úhrnné rozvodovosti, tedy agregovaného ukazatele z intenzit rozvodovosti 
dle délky trvání manželství, vidíme v následujícím obrázku 6 i index rozvodovosti. Index 
rozvodovosti (ir) dává do poměru počet rozvodů v daném roce s počtem sňatků v tomtéž roce. 
Při hodnotách v roce 2008, kdy index rozvodovosti dosahoval 60 %, by to znamenalo, že kdyby 
počet sňatků v daném roce odpovídal počtu sňatků při jejich uzavření, tak by 6 z 10 manželství 
skončilo rozvodem (Stoklasová, 2000). Ačkoliv jsou v tomto indexu k sobě dávány dvě 
různorodé veličiny, je zřejmé, že i přes stabilní absolutní počty rozvodů, roste v čase jejich 
poměrné zastoupení k počtu sňatků. 
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Obr. 6: Vývoj indexu rozvodovosti a úhrnné rozvodovosti, ČR, 1993–2008 
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Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Zajímavým nástrojem, jak názorněji interpretovat souhrnné ukazatele rozvodovosti, je 
analýza měr rozvodovosti manželství podle věku. Na obrázku 7 je znázorněn vývoj míry 
rozvodovosti manželství pro muže, tedy podíl rozvodů tříděných dle věku ženatých mužů, ve 
sledovaném období. Z obrázku je patrné, které věkové skupiny se nejvíce podílely na celkové 
rozvodovosti a které věkové skupiny nejvíce přispěly k nárůstu rozvodovosti ve sledovaném 
období. 

Obr. 7: Vývoj míry rozvodovosti manželství podle věku, muži, ČR, 1993–2008 

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  
Poznámky: Míra rozvodovosti manželství dle věku se vypočítá jako počet rozvodů (v tomto případě) mužů v daném 
věku ku střednímu stavu ženatých mužů v daném věku 
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Na obrázku 7 vidíme poměrně stálý růstový trend křivek vyjadřujících míru rozvodovosti 
mužů starších 40 let a naopak nestálý trend křivek vyjadřujících míru rozvodovosti mladších 
mužů, které až do roku 2004 rostly (u věkové skupiny 25–29 do roku 2003) a poté mírně 
poklesly. Zvláštním případem je křivka 15–19 letých mužů, jejíž téměř každoroční výkyvy jsou 
ovlivněny malými počty pozorování v jednotlivých letech. Na všech křivkách je patrný větší či 
menší pokles úrovně rozvodovosti v roce 1999, jehož legislativní důvod byl vysvětlen již dříve. 

Výsledek procesu vzniku a zániku manželství lze dobře vyjádřit na věkové pyramidě. 
V následující trojici obrázků je zachyceno postupné snižování podílu svobodných ve prospěch 
ženatých a vdaných, později rozvedených a ovdovělých v jednom roce a vývoj této změny 
v celém sledovaném období. Kromě těchto charakteristik jsou z pyramid patrné výstupky 
a zářezy způsobené ať už populačně příznivými roky (kompenzační nárůst počtu narozených 
dětí po 2. světové válce, silné ročníky z počátku 70. let), či nepříznivými obdobími (válečné 
deficity počtu narozených, pokles úrovně plodnosti po pádu komunistického režimu).  
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Obr. 8: Věková pyramida podle rodinného stavu, ČR, 1993, 2000, 2008 
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Věková pyramida dle rodinného stavu, ČR, 2000
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Věková pyramida dle rodinného stavu, ČR, 2008
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Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 
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Pyramidy vyjadřují zastoupení jednotlivých rodinných stavů odděleně pro obě pohlaví a je 
zřejmé, že ani jedna pyramida není symetrická. Svobodní dosahují maximálního počtu 
v populaci kolem 20. roku věku, kdy začíná růst počet ženatých mužů a vdaných žen. Počet 
svobodných však ani ve vyšších věcích neklesne na nulu, protože v populaci zůstávají lidé, kteří 
vstoupí do manželství později nebo se nikdy nesezdají. Svobodní muži mají ve vyšších věcích 
větší zastoupení v populaci oproti svobodným ženám. Počet rozvedených mužů a žen je dle 
pyramidy přibližně stejný, mírně početně převažují rozvedené ženy. Patrný rozdíl je naopak 
v počtu ovdovělých žen oproti ovdovělým mužům. Ty díky mužské nadúmrtnosti převažují 
především ve vyšších věcích. Nutné je ovšem dodat, že úroveň úmrtnosti, a tudíž i počty 
ovdovělých žen, znázorněných v pravých horních částech obrázku tmavě modrými výstupky, ve 
sledovaném období poklesly. 

Věkové pyramidy ukázaly absolutní zastoupení jednotlivých skupin dle rodinného stavu 
a dle věku v celkové populaci. Jejich podíl na populaci lépe přibližují grafy na obrázku 9, který 
ukazuje, jak se měnilo zastoupení rozvedených resp. ovdovělých v jednotlivých věcích 
v průběhu sledovaného období. Podíly svobodných a jejich další charakteristiky budou 
podrobněji rozebrány v části zabývající se analýzou skutečných a tabulkových sňatků.  

Z části pro rozvedené vidíme, že největší podíl rozvedených v populaci byl v celém 
sledovaném období ve věkové skupině 40–49 let pro obě pohlaví. Podíl rozvedených roste od 
věkové skupiny 20–24 let, kdy jsou rozváděny nejkratší dobu trvající manželství, graduje ve 
věku 40–49 let a potom postupně klesá k nejstarším věkům. Nižší podíl rozvedených osob ve 
starším věku lze interpretovat tak, že potenciální rozvod manželského páru byl předejit 
ovdověním jednoho z partnerů. Svou roli může hrát i nižší rozvodovost starších generací. 
Z obrázků je rovněž patrný vývoj podílů rozvedených v jednotlivých věkových skupinách 
v čase. Ve studovaném období klesl podíl rozvedených v nejmladších dvou rozvoduschopných 
věkových skupinách pro obě pohlaví. Důvodů pro tento fakt může být hned několik. Jednak je 
možné, že ve sledovaném období se stalo sňatkuschopné obyvatelstvo rozumnějším, co se týče 
uzavírání časných a nepromyšlených sňatků. Dále je pravděpodobné, že mladí lidé, kteří by se 
ještě před 15 lety sezdali a potom následně rozvedli, nyní žijí v kohabitacích, a tudíž jejich 
případný rozchod není statistikou zaznamenán. Posledním a nejpravděpodobnějším vysvětlením 
je to, že s růstem průměrného sňatkového věku je logicky v nejmladších věkových skupinách 
méně sňatků, které by bylo možné rozvést. Od věkové skupiny 35–39 let rostl podíl 
rozvedených mužů i žen oproti předchozím letům až do nejstarších věkových skupin. Celkově 
podíl rozvedených díky nárůstu rozvodovosti a poklesu stability manželství roste. Poslední 
srovnání, které z obrázků uděláme, je porovnání podílu rozvedených mužů a rozvedených žen 
v populaci, které vypovídá o početní převaze rozvedených žen nad rozvedenými muži. Ať už 
porovnáváme podíly tříděné dle věku, a nebo celkový podíl, rozvedené ženy jsou v populaci 
zastoupeny častěji než muži.  
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Obr. 9: Podíly rozvedených/ovdovělých žen/mužů v dané věkové skupině na celé populaci dané věkové skupiny, ČR, 1993–2008 (k 31. 12. daného roku)  

Zdroj: www.czso.cz, vlastní výpočty 
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Obrázky 9a a 9b ukazují podíly rozvedených osob v populaci, obrázky 9c a 9d zobrazují podíly 
ovdovělých osob v populaci. Jak je na první pohled zřejmé, zatímco rozvedení svého 
maximálního zastoupení dosahovali ve středních věcích, nejvyšší procento ovdovělých osob 
bylo zaznamenáno ve věcích nejvyšších (viz také pyramida dle rodinného stavu výše). Pro 
upřesnění je nutné upozornit na procentuální škálu v prvních dvou a v druhých dvou obrázcích. 
Zatímco rozvedení měli maximální podíl na celkové populaci v řádu okolo 20 % u mužů a 23 % 
u žen, ovdovělí, zejména ovdovělé ženy, dosahují až 95% podílu na celkové populaci žen. To je 
poměrně snadno zdůvodnitelné vyšší nadějí dožití u žen a nadúmrtností mužů. Z obrázků pro 
ovdovělé je patrné, jak s přibývajícím věkem roste podíl ovdovělých osob v populaci. 
Se snižující se úrovní úmrtnosti však tento podíl ve sledovaném období poklesl. První pole na 
vodorovné ose s názvem „celkem“ (u obrázků 9a–9d) vypovídá o celkovém podílu 
rozvedených/ovdovělých mužů/žen na celkové populaci mužů/žen bez rozdílu rodinného stavu. 

Demografie, jako vědní disciplína, zkoumá především dvě základní charakteristiky 
studovaných jevů, kterými jsou intenzita a časové rozložení. Intenzitu rozvodovosti jsme již 
analyzovali pomocí ukazatelů úhrnné rozvodovosti a míry manželské rozvodovosti. Intenzitu 
sňatečnosti lze analyzovat z empirických dat na základě ukazatele úhrnné sňatečnosti 
svobodných, který se vypočítá jako vážený průměr intenzit a časového rozložení jevů (v našem 
případě sňatků sňatkuschopného obyvatelstva mezi 16–50 lety) (Zbořilová, 1974).  

Obr. 10: Vývoj úhrnné sňatečnosti svobodných, ČR, 1993–2008 
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 Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Na obrázku 10 lze pozorovat vývoj úhrnné sňatečnosti svobodných pro muže a ženy zvlášť. 
Analogii ve tvaru křivek vidíme v obrázcích 3 a 4, které znázorňují počty sňatků resp. hrubé 
míry sňatečnosti. Úhrnná sňatečnost svobodných klesala v úvodní fázi sledovaného období 
z důvodů změny rodinného chování obyvatelstva  v závislosti na změnách sociálních 
a ekonomických podmínek v zemi. Vzestupy úhrnné sňatečnosti vidíme v letech 1997 a 2000 
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a naopak největší pokles v roce 2003, kdy úhrnná sňatečnost svobodných klesla na hodnotu 
42 % pro muže a 46 % pro ženy. Při zanedbání vlivu úmrtnosti a zachování současné úrovně 
sňatečnosti svobodných bychom z definice ukazatele úhrnné sňatečnosti mohli říci, že přibližně 
55 % žen nepředpokládalo uzavření sňatku (tato hodnota je oproti tabulkovým počtům 
podhodnocena (Rychtaříková, 1995), ale pro vystižení trendu je postačující). Úhrnná sňatečnost 
svobodných od svého minima v roce 2003 rostla až do roku 2007, kdy dosáhla svého lokálního 
maxima a hodnot téměř 50 % pro muže a nad 55 % pro ženy a v roce 2008 opět poklesla. 
Zajímavé může být porovnání křivek pro muže a ženy zvlášť, kdy až do roku 1997 měli muži 
úhrnnou sňatečnost vždy vyšší a od tohoto roku v hodnotě úhrnné sňatečnosti za ženami 
zaostávají. 

Závěrečná část úvodní kapitoly bude věnována především analýze časování sňatečnosti 
a rozvodovosti. Pro analýzu časování sňatečnosti byly vypočteny tabulky sňatečnosti 
svobodných, přesněji jednovýchodné tabulky sňatečnosti. Ačkoliv vícevýchodné tabulky svým 
pojetím popisují realitu zdánlivě věrohodněji, nelze v nich izolovaně analyzovat studovaný 
proces, a tudíž jsou pro samotnou analýzu méně vhodnou metodou. Tabulky života obecně jsou 
určitým demografickým modelem, ve kterém přeměňujeme reálnou historii na historii částečně 
fiktivní, tak, že daný jev zbavujeme rušivých vlivů (např. věkové struktury apod.) (Zbořilová, 
1974). V případě tabulek sňatečnosti jsou těmito rušivými vlivy procesy úmrtnosti a migrace. 
Z důvodu nezanedbatelného vlivu těchto dvou faktorů musíme výpočet tabulky sňatečnosti 
a jejího kmenového ukazatele – pravděpodobnosti uzavřít sňatek – který vychází ze skutečně 
pozorovaných jevů, opravit o počet těch jevů, kterým bylo zabráněno v realizaci. Tabulky 
sňatečnosti byly počítány pro všechny svobodné ženy, které uzavřely svůj první sňatek, a to jak 
s mužem svobodným, tak i s mužem rozvedeným či ovdovělým (stejně tomu bylo i pro 
svobodné muže). Základním předpokladem při výpočtu byla hypotéza o nezávislosti procesů 
sňatečnosti, úmrtnosti a migrace.  

Časové rozložení procesu, v našem případě sňatečnosti svobodných, bylo charakterizováno 
pomocí průměrného a mediánového věku. Průměrný věk je vlastně aritmetickým průměrem či 
střední hodnotou věku svobodného obyvatelstva, které uzavírá sňatek. Mediánový věk rozděluje 
populaci svobodných na dvě stejně početné části a vyjadřuje nejpravděpodobnější věk uzavření 
sňatku svobodným člověkem.  
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Obr. 11: Vývoj průměrného věku při vstupu do prvního manželství, ČR, 1993–2008 

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pr
ům

ěr
ný

 v
ěk

 p
ři 

pr
vn

ím
 s
ňa

tk
u

Muži Ženy

 
Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty – jednovýchodné tabulky sňatečnosti svobodných  

V celém sledovaném období měli muži vyšší průměrný věk při prvním sňatku než ženy. 
Zatímco v roce 1993 byl průměrný věk u mužů roven 25,4 rokům, u žen činil 23,2 roky. 
Na konci sledovaného období dosahoval průměrný věk mužů 31,4 roky a žen 28,8 let. Rozdíl 
v průměrném věku manželů tak vzrostl z 2,1 let na 2,7 let. Mezi hlavní příčiny odkladu vstupu 
do manželství mladých mužů a žen patří na jedné straně prodloužení školní docházky, nárůst 
počtu studentů středních škol, rozvoj vyššího odborného vzdělávání, zvyšující se počet studentů 
a absolventů vysokých škol a studijní pobyty v zahraničí a na druhé straně snaha o získání 
kvalifikované pracovní pozice a ekonomického a finančního zázemí vhodného k osamostatnění 
se a založení si vlastní rodiny (Univerzita Karlova, 2002). Pokud bychom analyzovali vzájemný 
věk partnerů, tak ženy si berou partnery v průměru o dva až tři roky starší muže, a to nezávisle 
na věku, v jakém se vdávají. Oproti tomu muži si s rostoucím věkem berou partnerky výrazně 
mladší než jsou oni sami. Zeman (2006) tuto hodnotu vyčíslil na růst věkového rozdílu se stářím 
ženicha o 19 % za jeden rok věku.  

Podobný vývoj jako u průměrného věku je znát i u věku mediánového, který vzrostl 
z hodnoty 21,9 let pro ženy resp. 24,2 roky pro muže v roce 1993 na hodnoty 27,9 let pro ženy 
a 30,5 let pro muže v roce 2008.  

Tabulky sňatečnosti svobodných nám kromě časového rozložení sňatků podávají 
i informace o intenzitě sňatečnosti. Základními dvěma výstupními ukazateli jsou podíl 
svobodných v přesném věku 50 let a tabulková prvosňatečnost. Protože tabulková 
prvosňatečnost svou podstatou odpovídá hodnotám úhrnné sňatečnosti, počítané na empirických 
událostech (přesněji na redukovaných sňatcích), budeme se v této části zabývat pouze podílem 
svobodných v přesném věku 50 let.  
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Obr. 12: Vývoj podílu tabulkových svobodných v přesném věku 50 let, ČR, 1993–2008 
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Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Tak jako v celém sledovaném období rostl průměrný věk při prvním sňatku, rostl i podíl 
svobodných ve věku 50 let. Růst podílu svobodných více méně odpovídá změnám 
pravděpodobnosti uzavření sňatku svobodnými v jednotlivých věkových jednotkách. Pokles 
intenzity uzavírání tabulkových sňatků je patrný ve všech věcích, nejvíce se však projevuje 
u předčasných a časných sňatků (Univerzita Karlova v Praze, 2008). V následujících dvou 
obrázcích jsou uvedeny hodnoty pravděpodobností uzavření sňatku (za neexistence úmrtí) 
zvlášť pro muže a ženy. Vidíme, že růst pravděpodobnosti uzavření sňatku byl strmější na 
počátku sledovaného období a dosahoval mnohem větších hodnot než na konci období. 
S růstem průměrného a mediánového věku dochází i k nepatrnému nárůstu pravděpodobností 
uzavřít sňatek ve vyšších věcích (u žen přibližně nad 28 let a u mužů nad 31 let). Z obrázků 
tohoto typu můžeme snadno odvodit, kde a v jakých věcích dochází k největším sňatkovým 
deficitům oproti minulým obdobím. Dlouhodobý pokles intenzity sňatečnosti způsobil zploštění 
křivek. Odkládání sňatků do vyššího věku s větším rozpětím se projevilo ve změně polohy 
a ostrosti hodnot maximálních pravděpodobností (Univerzita Karlova v Praze, 2002). Graficky 
vyjádřeno odpovídá pokles sňatečnosti mezi dvěma roky ploše svírané mezi křivkami 
udávajícími vývoj pravděpodobnosti sňatečnosti v daných letech. 
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Obr. 13: Vývoj pravděpodobností uzavřít sňatek, muži, ČR, 1993–2008 
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Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Obr. 14: Vývoj pravděpodobností uzavřít sňatek, ženy, ČR, 1993–2008 
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 Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Při srovnání pravděpodobností uzavření prvního sňatku u mužů a žen lze říci, že v prvních 
fázích života mají vyšší pravděpodobnost uzavřít sňatek ženy, v druhé fázi muži8.  

                                                
8 Fáze života jsou v našem pojetí odděleny mediánovými věky prvních sňatků mužů i žen, kdy první fáze 
odpovídá intervalu od minimálního sňatkového věku do mediánového věku žen a druhá fáze odpovídá 
intervalu od mediánového věku mužů až do 49. dokončeného roku života Zatímco do mediánového věku 
žen mají ženy pravděpodobnost uzavřít sňatek vyšší ve všech věcích, od mediánového věku mužů není 
srovnání pravděpodobností tak jednoznačné. Např. v roce 2008 měli muži od věku 31 let do věku 45 let 
pravděpodobnost uzavření sňatku vždy vyšší. 

http://www.czso.cz
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Tvorba tabulek rozvodovosti je v podmínkách české statistiky velice těžký úkol. Zatímco 
výchozím stavem u tabulek sňatečnosti je počet sňatkuschopného obyvatelstva, u tabulek 
rozvodovosti je to počet existujících manželství. Data, potřebná na výpočet tabulek 
rozvodovosti, musí být v tomto případě tříděna takto: rozvody podle roku sňatku a délky trvání 
manželství; manželství zaniklá úmrtím jednoho či obou partnerů podle roku sňatku a délky 
trvání manželství. V České republice za celé sledované období data takto tříděná nejsou, a proto 
byla pro analýzu časového rozložení rozvodů využita jiná, datově i výpočetně méně náročná 
metoda. Je jí průměrná délka trvání manželství vypočtená jednak z událostí a jednak z intenzit 
rozvodovosti. Vstupními ukazateli byly počty rozvodů tříděné dle délky trvání manželství 
v jednom případě a počty rozvodů v dané délce trvání manželství na 100 výchozích sňatků 
v případě druhém. Výsledky těchto postupů jsou uvedeny v obrázku 15, kde růžová křivka 
odpovídá průměrné délce trvání manželství vypočtené prvním způsobem (z událostí) a modrá 
křivka způsobem druhým (z intenzit rozvodovosti). 

Z obrázku je patrné, že průměrná délka trvání manželství, tedy průměrný počet let mezi 
sňatkem a rozvodem, se v celém sledovaném intervalu zvyšovala. Zatímco v roce 1993 byla 
průměrná délka manželství 10,2 roky, v roce 2008 to bylo již 12,2 roky v případě výpočtu 
pomocí intenzit a 13,0 let v případě výpočtu s využitím událostí. Tento posun průměrné délky 
trvání manželství můžeme zdůvodnit posunem rozvodovosti do vyšších věků. 

Obr. 15: Vývoj průměrné délky trvání manželství, ČR, 1993–2008 
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 Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

4.4 Shrnutí 

Z výsledků uvedených v této kapitole lze vyvodit, že sňatečnost a rozvodovost měly ve 
sledovaném období poměrně stabilní vývoj. Sňatečnost se po hlubším poklesu z úvodu 90. let 
dostala na relativně stálou úroveň, která je charakterizována vyšším průměrným sňatkovým 
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věkem a vyšším podílem svobodných v populaci. Zajímavý náhled do vývoje sňatečnosti 
v České republice ve sledovaném období udělal Katrňák (2004), který na základě logitové 
regrese a jím zvolených proměnných určil hlavní determinanty uzavření sňatku. Celkovou 
úroveň sňatečnosti podle jeho studie oslabuje efekt ženského pohlaví, naopak posiluje efekt 
mužského, posiluje vliv vyššího věku a výrazně oslabuje efekt středoškolského a především 
vysokoškolského vzdělání (Katrňák, 2004). Ani do budoucna nelze očekávat růst intenzity 
sňatečnosti. Do věku nejvyšší intenzity sňatečnosti se nyní dostávají početněji slabší generace 
z konce 70. let, takže i kdyby byla zachována současná, i tak relativně nízká, úroveň 
sňatečnosti, počty sňatků by měly do budoucna klesat (Univerzita Karlova v Praze, 2007). 
Rozvodovost měla mírně rostoucí tendenci. Častěji než tomu bylo dříve se rozvádějí manželství 
na počátku nebo na konci doby reprodukce, tedy bezdětné páry nebo starší páry po delším 
společném soužití s již zletilými dětmi (Stoklasová, 2000). 
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Kapitola 5 

Analýza neformálních soužití 

Úvodní kapitola názorně ukázala, jakým směrem se za posledních 15 let ubíral vývoj 
sňatečnosti a rozvodovosti a co lze očekávat do dalších let. Zatímco úroveň rozvodovosti se 
vyznačovala poměrně velkou stabilitou a počet rozvodů dlouhodobě kolísá kolem počtu 30 000 
za rok, ukazatele sňatečnosti měly až na několik let vzestupu výrazně klesající tendenci. 
Především v průběhu 90. let 20. století a v počátcích 21. století lze sledovat výrazný pokles 
počtu sňatků, jejichž absolutní počet se při zachování přibližně stejně početné populace snížil 
více než o pětinu (vzestup absolutního počtu obyvatel činil mezi roky 1993 a 2008 necelé 1 %, 
zatímco pokles počtu sňatků ve stejném období byl 20 %). Jednou z příčin poklesu sňatečnosti 
v posledních 18 letech je pravděpodobně rozšíření nových forem partnerského soužití, tzv. 
nesezdaných soužití, a proto se tato kapitola bude věnovat právě jejich vývoji.  

Již v průběhu 60. let se v severní a západní Evropě začal projevovat nový společenský trend 
spojený s růstem individualizace a sekularizace společnosti, se vzestupem vzdělanostní úrovně, 
a to především žen, či s rozšířením antikoncepce. Následkem toho došlo k poměrně značnému 
poklesu úrovně plodnosti, který byl následován poklesem úrovně sňatečnosti a naopak 
vzestupem nových neformálních druhů soužití, jejichž hlavním životním cílem již nebylo 
vytvářet početnou rodinu, ale žít plnohodnotný harmonický partnerský život (Ptáčková, 2009). 
Rodina se stává jen jednou z řady projekcí individualizovaného životního stylu, polem 
experimentování ohledně nových forem privátního soužití. Toto experimentování má 
nejrůznější podoby počínaje nesezdanými páry přes bezdětná manželství až po neúplné rodiny 
především matek samoživitelek a jejich nezletilých dětí (Keller, 2009). Tento nový druh 
chování nizozemští demografové Van de Kaa a Lesthaeghe nazvali teorií Druhého 
demografického přechodu. Aplikace této teorie na postkomunistické země je přinejmenším 
kvůli jejich odlišnému vývoji od zbytku Evropy komplikovaná a cílem této práce není ji 
potvrdit nebo vyvrátit. Pro náš účel postačí jen zmínění, že teorie Druhého demografického 
přechodu může být použita jako jedna z možných explanačních teorií poklesu úrovně 
sňatečnosti a nárůstu nesezdaných soužití v českých podmínkách. 
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5.1 Základní vymezení 

Manželství je společensky uznaný, legalizovaný sexuální vztah mezi dvěma partnery opačného 
pohlaví, o kterém se předpokládá, že se dříve nebo později stane základem rodiny (Zákon 
o rodině, 1963). Legalizace se provádí většinou sňatkem. Nesezdané soužití není na rozdíl od 
svazku manželského v české legislativě právně zakotveno. Jde o soužití dvou partnerů opačného 
pohlaví žijících ve svazku podobném manželství bez formálního uzavření sňatku. Ve 
společenských vědách bývá soužití dvou jedinců bez uzavření manželského svazku nazýváno 
nesezdaným soužitím, soužitím druha a družky, partnerským soužitím, faktickým manželstvím, 
manželstvím na zkoušku či konkubinátem. Právo pro tento typ soužití využívá legislativa 
termíny jako osoba blízká či osoba spolužijící; některé zákony považují soužití dvou osob jako 
soužití druha a družky až od určité doby, kdy spolu tito dva jedinci žijí, např. Zákon o státní 
sociální podpoře od tří měsíců. Jiné zákony, které se zabývají rodinou (Zákon o rodině), 
nesezdaná soužití taxativně nevymezují (Paloncyová, 2009). 

Nesezdaná soužití bývají označována jako „manželství bez papíru“, z čehož vyplývá, že 
státem či církví požehnaný svazek manželský by měl až na „onen“ papír představovat 
srovnatelnou instituci jako nesezdané soužití. V praxi tomu však není a už jen nejasné právně-
společenské vymezení nesezdaných soužití staví nesezdané soužití na nesrovnatelnou úroveň 
s manželskými svazky. Partneři v nesezdaném soužití oproti manželskému páru např.: 

• nemohou pobírat vdovský/vdovecký důchod při úmrtí jednoho z partnerů; 
• pozůstalá osoba z nesezdaného soužití nemá automaticky právo na dědictví; toto právo 

jí vzniká pouze pokud je výslovně uvedena v závěti; 
• si nemohou osvojit dítě; 
• nemohou vlastnit společné jmění; 
• nemohou požádat o společné zdanění manželů (v období před zavedením rovné daně); 
• vystupují jako společná domácnost při výpočtu celkového příjmu domácnosti a tím 

i nároků na životní minimum (proto je pro svobodné partnery jednodušší soužití 
s druhou osobou nepřiznávat a mít tak nárok na řadu sociálních podpor) (Ptáčková, 
2009). 

Období 90. let bude v české historii zcela jistě označeno jako období hospodářské a společenské 
transformace. Změny v české rodině, které se staly jedním z nejzásadnějších projevů 
společenské transformace, byly vyvolány především poklesem úrovně sňatečnosti a plodnosti 
mladých lidí. Rozšíření volných svazků představovalo „nový“ alternativní proud ke stávajícím 
rodinným vzorcům, který byl mimo jiné zapříčiněn nechutí k závazkům, důrazem na 
individualitu jedince, strachem z nejisté doby a potřebou flexibility, a to i v mezilidských 
vztazích (Ptáčková, 2009). Mění se i obecné vnímání pojmu rodina. Dříve byla rodina 
neodmyslitelně spjata s manželským párem a jeho dětmi, tedy byla stavěna na dvou základních 
pilířích, a to na manželství dvou jedinců na jedné straně a na narozeném potomstvu na straně 
druhé. V současnosti je základním předpokladem pro vznik rodiny narození potomka a to, zda 
se narodí manželskému nebo nesezdanému páru již není rozhodující. Ivo Možný (1999) však 
nevidí změnu v rodinných poměrech jako téma, kterého bychom se měli bát a zdůvodňuje to 
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tím, že: „Mnohé ukazuje, že ke konci rodiny máme asi stejně daleko, jako jsme měli za dob 
Platónových; tak po všech stránkách výhodnou instituci tato civilizace nerozpustí“. 

Kohabitace se dají dělit podle různých kritérií. V jednom hraje roli věk partnerů, v druhém 
obecné přijetí společností. Asi nejrozšířenější typologií je Villeneuve-Gokalpova (Villeneuve-
Gokalp, 1990 in: Rychtaříková, 1994), která rozlišuje pět typů nesezdaných soužití podle 
budoucích plánů partnerů na: 

1. kohabitace jako možný předstupeň sňatku (ti, kteří počítají se sňatkem ještě před 
společným životem, tento svazek většinou netrvá déle než rok); 

2. kohabitace jako test před sňatkem (páry si vyzkouší běžný společný život, který možná 
potvrdí legálním svazkem, kohabitace v tomto případě trvá asi tři roky); 

3. pomíjivé soužití (bezdětný pár se rozejde po relativně krátkém úseku života (méně než 
3 roky); 

4. stabilní nezávazný svazek (bezdětný, delší než tři roky); 
5. volný svazek (páry s dětmi, jejichž životní styl se nejvíce podobá manželské rodině). 

5.2 Zdroje dat 

Informace o počtu nesezdaných soužití získáváme ze sčítání lidu, domů a bytů (dále také 
„SLDB“) nebo z výběrových šetření pouze na základě deklaratorního vyjádření osob v něm 
žijících. Koncový počet nesezdaných soužití se však od skutečného může značnou měrou lišit.  

• SLDB zachycuje pouze ta nesezdaná soužití, kde mají oba partneři v době sčítání lidu 
společné bydliště. 

• Výběrová šetření zachycují pouze ta nesezdaná soužití, která partneři žijící v tomto 
druhu svazku jsou ochotni veřejně deklarovat.  

• Koncové počty nesezdaných soužití jsou rovněž podhodnoceny z důvodu 
terminologického, kdy kromě neexaktní definice nesezdaného soužití není ani jasně 
definován začátek a konec tohoto typu soužití (Paloncyová, 2009).  

Nesezdané soužití dle ČSÚ je „soužití partnerů žijících společně v jednom bytě, kteří 
deklarovali na sčítacím tiskopisu svůj vzájemný vztah jako „druh, družka“ = podmínka 
společného bydlení. SLDB zaznamená pouze ta nesezdaná soužití, která byla v okamžik sčítání 
existující a kdy měli druh i družka společné bydliště. Nesezdaná soužití jsou zjišťována ze 
SLDB na Bytovém listě v otázce zjišťující vztah osoby k uživateli bytu (Faktická manželství 
v datech Sčítání lidu).  

5.3 Nesezdaná soužití z výsledků sčítání lidu 

Sčítání lidu zaznamenává nesezdaná soužití již od roku 1930 (ve SLDB z let 1950 a 1961 byla 
otázka vyškrtnuta). Ve všech československých sčítáních mají nesezdaná soužití stejné 
postavení jako svazky manželské, a tudíž z jejich definice patří do úplných rodin. Od roku 1991 
byly vytvořeny tabulky s podrobným tříděním dle věku, rodinného stavu, vzdělání, počtu 
závislých dětí a ekonomické aktivity.  
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Analýza neformálních soužití byla provedena na základě dat z posledních dvou sčítání lidu, 
díky kterým bude možné provést analýzu nejen okamžitého stavu, ale i vývoje početního stavu 
a základních charakteristik nesezdaných soužití. Časový interval mezi roky 1991 a 2001 nám 
rovněž umožní hledat některé provázanosti a vztahy s vývojem intenzity sňatečnosti v České 
republice, kterou se zabývala předchozí kapitola. 

Zatímco počet úplných rodin mezi roky 1991 a 2001 poklesl, počet faktických manželství se 
zvýšil téměř o polovinu. Jejich počet však ve srovnání s manželskými páry zůstává stále 
minimální. 

Tab. 5: Faktická manželství a jejich zastoupení v úhrnu úplných rodin v letech 1991 a 2001, ČR 

 
1991 2001 Přírůstek, 

úbytek 
Index 

2001/1991 absolutně % absolutně % 

Úplné rodiny celkem 2 512 893 100,0 2 333 592 100,0 -179 301 92,9 
z toho faktická manželství 84 934 3,4 125 269 5,4 40 335 147,5 

Zdroj dat: www.czso.cz 

Z tabulky výše je zřejmé, že nárůst počtu nesezdaných soužití zdaleka nevyrovná pokles 
počtu úplných manželských rodin. Zajímavé rovněž může být srovnání nárůstu počtu 
nesezdaných soužití ve vztahu k poklesu počtu sňatků uzavřených v daném období. V roce 
19929 bylo uzavřeno 74 060 sňatků, v roce 2001 52 374. Pokud bychom předpokládali, že při 
zachování stejné intenzity sňatečnosti jaká byla v roce 1992 by všechny neuzavřené sňatky 
v tomto období přešly do vzniku nesezdaných soužití, muselo by ve sledovaném desetiletí nově 
přibýt téměř 160 00010 nových nesezdaných soužití, k čemuž však, jak z tabulky vyplývá, 
nedošlo (Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1785–2008, absolutní údaje). Pokles počtu 
sňatků mezi roky 1992 a 2001 tudíž nebyl ani ze čtvrtiny nahrazen vzestupem počtu 
nesezdaných soužití. 

Tab. 6: Podíly věkových skupin na celkovém počtu nesezdaných soužití a indexy vzrůstu jednotlivých 
věkových skupin v letech 1991 a 2001, ČR  

 
Pohlaví 

Věková skupina 

do 29 30–39 40–49 50–59 60+ a 
nezjištěno 

Celkem 

 1991 
Muži 13,8 26,1 27,6 15,1 17,4 100,0 
Ženy 19,6 25,8 25,4 13,8 15,5 100,0 

 2001 
Muži 23,4 22,4 22,4 18,7 13,1 100,0 
Ženy 31,5 20,4 20,2 16,6 11,3 100,0 

 Index 2001/1991 
Muži 250,7 126,3 119,9 183,1 110,6 147,5 
Ženy 237,3 116,9 117,4 177,0 107,8 147,5 

Zdroj dat: www.czso.cz 

                                                
9 Rok 1992 byl v tomto případě zvolen z důvodu změn v počtu sňatků, které byly uzavřeny v letech 1990 
a 1991. V roce 1990 došlo k lokálnímu vzestupu počtu uzavřených sňatků (90 953 sňatků), protože stát 
od počátku roku 1991 již negarantoval novomanželské půjčky, jak již bylo uvedeno, a tak došlo 
k uzavírání sňatků, které by za běžných okolností byly uzavřeny až v dalších letech. Tento vzestup byl 
naopak vystřídán výraznějším poklesem počtu sňatků v roce 1991 (71 973 sňatků). 
10 Hodnota 160 000 byla vypočítána jako suma rozdílů počtu sňatků, mezi rokem 1992 a všemi 
následujícími roky až do roku 2001. Přesná hodnota poklesu počtu sňatků v tomto období je 159 166.  

http://www.czso.cz
http://www.czso.cz
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Zatímco největší podíly v roce 1991 představovala nesezdaná soužití partnerů, kterým bylo  
40–49 let v případě muže a 30–39 let v případě ženy, v roce 2001 byl nejčastější věk obou 
partnerů v nesezdaném soužití do 29ti let. Nejmladší věková skupina rovněž zaznamenala 
největší početní růst ve sledovaných letech, kdy počet nesezdaných soužití vzrostl více než 
dvojnásobně. Vzestupem podílu mladých svobodných jedinců žijících v nesezdaných soužití 
(více v části nesezdaná soužití dle rodinného stavu) se ČR přibližuje tradičním 
západoevropským modelům nesezdaných soužití. 

Obr. 16: Osoby žijící v nesezdaných soužitích dle rodinného stavu, muži, ženy, ČR, 1991, 2001 

 
Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Zatímco v roce 1991 tvořili rozvedení jednoznačně nejpočetnější skupinu osob žijících 
v nesezdaném soužití jak pro muže, tak i pro ženy, v roce 2001 dominance rozvedených žijících 
v nesezdaných soužití ustoupila ve prospěch svobodných jedinců (podíl rozvedených žijících 
v nesezdaném soužití klesl mezi roky 1991 a 2001 z 60 % pro muže a 55 % pro ženy na 50 % 
pro muže a 46 % pro ženy). I přesto jsou však rozvedení nejčastější skupinou obyvatel, která 
žije v nesezdaném soužití, z čehož by se dalo vyvodit, že Česká republika je stále v období 
demograficky transformačním, kdy ústup manželství a rozmach nesezdaných soužití není ještě 
stále dokonán (Ptáčková, 2009). Svobodní jsou druhou nejpočetnější skupinou lidí žijících 
v nesezdaném soužití s podílem 36 % resp. 42 % pro ženy resp. pro muže. U vdaných osob není 
nesezdané soužití tak časté (pravděpodobně není tak dobře statisticky podchycené) 
a u ovdovělých není z hlediska reprodukce tak významné, protože největší procento ovdovělých 

http://www.czso.cz
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je až ve vyšším věku a potenciální vznik dalšího partnerského, ať už sezdaného nebo 
nesezdaného soužití nepřináší tak často nové potomstvo. 

Obr. 17: Faktická manželství podle rodinného stavu partnerů v letech 1991 a 2001, ČR 
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Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Mezi roky 1991 a 2001 došlo ke snížení počtu oboustranně rozvedených partnerů 
v nesezdaných soužití, a to ze 60 % na 44 % a naopak ke zvýšení počtu svobodných partnerů 
žijících v nesezdaných soužití, a to z 10 % na 25 %. Růst svobodných partnerů žijících 
v kohabitaci byl zaznamenán téměř ve všech věkových kategorií. Mezi uvedenými roky rovněž 
narostl počet soužití svobodných mužů s již alespoň jednou vdanou ženou nejčastěji věkově 
homogenních (a to více než počet svobodných žen a jednou ženatých mužů). Toto nepodporuje 
obecně používanou představu o častém soužití rozvedených starších mužů a mladých 
svobodných žen. 

Na závěr této části kapitoly jsou uvedeny základní charakteristiky vzdělání a ekonomické 
aktivity, které byly typické pro osoby žijící v nesezdaných soužití v době sčítání lidu z let 1991 
a 2001. Podle výzkumu Thorntona (Thornton a kol., 1995 in: Ptáčková, 2009) by se dalo 
předpokládat, že univerzity a jiné post-sekundární formy vzdělávání by měly mít pozitivní vliv 
na frekvenci výskytu nesezdaných soužití v období studijních let. Tudíž vzrůst počtu 
nesezdaných soužití by mohl být podmíněn mimo jiné i vzrůstem vzdělanostní úrovně 
obyvatelstva České republiky. Jak Thornton dále uvádí, vstoupit do manželství vyžaduje jistou 
finanční nezávislost, zatímco vstup do nesezdaného soužití nikoli. Studenti nedisponují ve 
většině případů dostatečným finančním zázemím, a proto se častěji uchylují do nesezdaného 
soužití. Čím déle studenti studují, tím déle odkládají vstup do manželství (Thornton a kol., 1995 
in: Ptáčková, 2009. 

Tab. 7: Základní charakteristiky mužů a žen ve faktických manželstvích v letech 1991 a 2001 (podíly 
v %) 

 Muži Ženy 
Z celku vzdělání 1991 2001 Rozdíl v p.b. 1991 2001 Rozdíl v % 
základní, neukončené a bez 34,9 18,0 -16,9 49,4 29,3 -20,1 
střední 46,2 52,0 5,8 30,3 36,4 6,1 

http://www.czso.cz
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úplné střední 14,7 21,3 6,6 17,9 27,6 9,7 
vysokoškolské 4,2 7,0 2,8 2,5 5,0 2,5 
Z celku ekonomicky aktivní 80,9 81,1 0,2 74,7 69,0 -5,7 

Poznámky: p.b. = procentní bod 
Zdroj dat: www.czso.cz 

Na základě výsledků sčítání lidu lze však usuzovat, že růst vzdělanostní úrovně obyvatelstva 
v ČR není spojen s růstem počtu nesezdaných soužití. Již Rychtaříková (1994) vyvrátila tuto 
domněnku s tím, že nejvyšší intenzita výskytu nesezdaných soužití v České republice je u osob 
s nejnižším vzděláním a nejnižší u vysokoškolsky vzdělaných osob. Nejčastějšími faktory, které 
brání vysoké intenzitě nesezdaných soužití českých vysokoškoláků, jsou nedostatek bytů, 
neochota se vázat před dovršením studia a započetím kariéry a postoj k rozvodům, kdy rozvod 
je brán jako celospolečensky uznávaná cesta ukončení vztahu dvou jedinců. 

Obecně lze konstatovat, že z hlediska ukončeného vzdělání došlo mezi roky 1991 a 2001 
k nejvyššímu početnímu růstu osob žijících v nesezdaném soužití u mužů se středním vzděláním 
a u žen se vzděláním středním a úplným středním. Naopak úbytek byl zaznamenán u mužů 
i u žen se základním nebo neukončeným vzděláním resp. bez vzdělání. Z hlediska ekonomické 
aktivity vzrostl podíl faktických manželství s ekonomicky neaktivní ženou.  

Typickým mužem ve faktickém manželství v České republice zůstává v celém sledovaném 
období rozvedený, ekonomicky aktivní muž se středním vzděláním. Naopak typickou ženou 
žijící v nesezdaném soužití je rozvedená, ekonomicky aktivní žena, jejíž nejvyšší dokončené 
vzdělání se mezi roky 1991 a 2001 změnilo ze vzdělání základního na vzdělání středoškolské. 
Jak vyplývá z uvedeného srovnání, kromě změny vzdělání u žen, které je v souladu 
s celospolečenským trendem zvyšování vzdělanosti populace, nenastaly významnější změny 
v průměrných hodnotách základních charakteristik osob žijících ve faktických manželství. 

5.4 Nesezdaná soužití z výsledků výběrových šetření 

Zjišťování počtu a charakteristik nesezdaných soužití z výběrových šetření přináší podrobnější 
náhled do skutečné situace v nesezdaných soužitích, které není možné ze sčítání lidu získat. 
Sčítání lidu, domů a bytů je jediným univerzálním nástrojem, kterým jsou statistikové schopni 
podchytit charakteristiky všeho obyvatelstva. V řadě okolností (na příkladu nesezdaných 
soužití) jsou však informace ze SLDB nedostatečné (viz například páry v nesezdaném soužití 
musí mít v době sčítání lidu společné trvalé bydliště, aby splňovaly pravidla pro definici 
faktického manželství). Výběrová šetření oproti SLDB zachycují sice několikanásobně menší 
vzorek lidí, nicméně z nich získáme podrobnější informace.  

V následující části bude analýza vycházet z výsledků dvou výběrových šetření. Prvním 
z nich je Evropská studie hodnot (European values study (EVS)), která v České republice 
proběhla v letech 1991, 1999 a 2008 (výsledky posledního výběrového šetření z roku 2008 
zatím nejsou k dispozici) a druhým je sociologické šetření Mladá generace, které se v České 
republice uskutečnilo v roce 1997. 

 

http://www.czso.cz
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5.4.1 Evropská studie hodnot 

Tento sociologický longitudinální průzkum se zaměřuje na hodnotové orientace obyvatel 
v jednotlivých zemích Evropy. V České republice proběhl, jak již bylo uvedeno, ve třech 
vlnách, z toho dostupné výsledky jsou pouze z prvních dvou šetření, která se uskutečnila 
v průběhu 90. let.  

Základní výsledky analýzy EVS z roku 1999 za ČR shrnuje Ptáčková (2009) ve své práci 
takto: 

• v mladším věku se vyskytuje signifikantně více osob, které žijí v nesezdaném soužití, 
než ve starším věku; 

• respondenti se základním vzděláním signifikantně častěji uváděli, že žijí ve volném 
svazku, což jinak řečeno znamená, že mezi osobami se základním vzděláním je více 
kohabitantů a naopak méně osob žijících v manželství, pro osoby s vyšším vzděláním se 
závislost neprojevila; 

• více bezdětných osob žije v nesezdaném soužití než v manželském svazku; dvě až tři 
děti mají nesezdané páry signifikantně méně; 

• vliv ekonomické aktivity či rodinného stavu neměl na intenzitu nesezdaných soužití 
signifikantní vliv.  

Shoda mezi výběrovým šetřením EVS a sčítáním lidu se projevila ve faktu, že 
v nesezdaných soužitích žije více mladších osob než osob starších. Ačkoliv ještě v roce 1991 
žilo v nesezdaných soužití nejvíce osob mezi 30 a 49 rokem, již v roce 2001 byla dle sčítání 
nejpočetnější skupinou osob žijících v nesezdaném soužití skupina do 29 let, což by odpovídalo 
výsledku z EVS. Především na počátku 90. let se české obyvatelstvo muselo vyrovnávat 
s katastrofálním nedostatkem bytů (Rychtaříková, 1994), který zcela logicky postihl více mladší 
než starší páry, a proto byly ve výsledcích sčítání lidu z roku 1991 starší, především rozvedení 
a ovdovělí jedinci nejpočetnější skupinou osob žijících v nesezdaném soužití. 

Podobnost mezi EVS a SLDB rovněž můžeme najít ve výsledcích týkajících se vzdělání 
osob žijících v nesezdaném soužití. Oba zdroje dat potvrdily, že v nesezdaných soužitích žijí 
častěji osoby s nižším stupněm vzdělání než osoby se vzděláním vyšším, čímž se Česká 
republika liší od situace v západních zemích, kde život v nesezdaných soužitích je spojen 
především se středoškolsky a hlavně vysokoškolsky vzdělanými osobami (Rychtaříková, 1994). 

Rozdíl ve výsledcích EVS a SLDB je patrný v šetření rodinného stavu osob žijících 
v nesezdaném soužití. Dle SLDB 1991 a 2001 jsou nejpočetnější skupinou osob žijících 
v nesezdaném soužití osoby rozvedené, jejichž podíl z celku byl v obou sledovaných letech 
i pro obě pohlaví vždy minimálně 50% (až na podíl rozvedených žen žijících ve faktickém 
manželství v roce 2001, který činil 46 %), z čehož vyplývá, že rozvod je významným 
počátečním faktorem pro vznik nesezdaného soužití. V rozporu s touto skutečností jsou však 
výsledky EVS, podle kterých výše rozvodovosti neměla na výskyt nesezdaných soužití 
signifikantní vliv. Vztah výše rozvodovosti a výskytu nesezdaných soužití může být ovlivněn 
celou řadou dalších skutečností, např. vlivem náboženství. Je pravděpodobné, že věřící lidé 
nebudou před manželstvím žít v neformálním svazku a zároveň se nebudou rozvádět, čímž se 
celkový kauzální vztah výše rozvodovosti a výskytu nesezdaných může oslabit. 
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V rámci EVS se rovněž respondenti vyjadřovali k otázkám týkajících se postojů 
k manželství či ke svobodným matkám. V roce 1991 se většina lidí bez ohledu na demografické 
charakteristiky (druh domácnosti, věková skupina, socio-ekonomický status, velikostní skupina 
obce, apod.) pozitivně vyjadřovala k důležitosti rodiny a rodinného života. Marginální skupinou 
jedinců, kteří rodině nepřikládali takový význam a manželství vidí jako „zastaralou instituci“ 
byli např. mladí lidé ve věkové skupině 18–24 let, pracovně nekvalifikovaní a žijící 
v nesezdaném soužití. Žena, jako svobodná matka, byla tolerována respondenty ve věkové 
skupině 25–34 let, lidmi žijícími v obcích o velikosti 5–10 tisíc obyvatel, ale také manželi bez 
dětí a manželi s dětmi, kteří zastávali názor, že manželství je zastaralá instituce. Závěrem lze 
uvést, že i z výše uvedených názorů lze dedukovat, že ačkoliv lidé souhlasí jak s názorem, že 
žena může zůstat svobodnou matkou, tak i s názorem, že manželství je zastaralá instituce, 
četnost kladných odpovědí na druhý výrok byla výrazně nižší, tudíž by šlo nesezdané soužití 
považovat spíše jako předehru k manželství než jako alternativu k manželskému svazku (Černá, 
2005).  

5.4.2 Šetření Mladá generace 

Mladá generace byl sociologický průzkum uskutečněný v roce 1997. Tento výzkum se dotýká 
takových témat, jako jsou názory mladých lidí na manželství a rozvod, nesezdané soužití, počet 
dětí v rodině, ideální věk pro uzavření sňatku a narození dítěte, antikoncepci a nechtěné 
těhotenství. Přináší informace rovněž o představách mladých lidí o životní dráze a životním 
partnerovi (Fialová a kol., 2000). Pro náš účel byla vhodným zdrojem informací především 
kapitola týkající se podílu nesezdaných soužití mezi mladými a názorů mladých lidí na tento typ 
soužití. Jak již z názvu výzkumu vyplývá, exponovanou skupinou osob, která byla v rámci 
výzkumu šetřena, byli svobodní obyvatelé ČR mezi 18–29 rokem života, kteří měli partnera. 

Podle průzkumu je nesezdané soužití pro mladou svobodnou generaci přijatelnou 
a upřednostňovanou formou způsobu života zpravidla pouze na určitý čas. Přibližně 70 % 
partnerů považuje nesezdané soužití za vhodný předstupeň k manželství a pouze 10 % považuje 
toto soužití za trvalé. Z mladých preferujících manželství „na zkoušku“ je více žen než mužů 
(71 % resp. 68 %). Naopak mezi jedinci, kteří preferují nesezdané soužití jako trvalé je více 
mužů než žen (11 % resp. 7 %). Většina mladých lidí tudíž svými postoji dokládá, že za 
„normální“ je stále považován život v manželství (Fialová a kol., 2000). 

5.4.2.1 Frekvence a délka trvání nesezdaných soužití 

Nesezdané soužití bylo častěji zjištěno u žen (15 %) než u mužů (12 %), což může být 
způsobeno tím, že ženy mají v exponovaném věku častěji stálého (staršího) partnera. Před 
rokem 1989 často platilo, že nesezdané soužití skončilo sňatkem, a to ať už z důvodu 
těhotenství partnerky nebo z důvodu, že to „bylo běžné“. V současné době již tento jev zcela 
neplatí. Partneři svůj svazek často nelegalizují, a to ať už z důvodu, že společnost je k tomuto 
typu svazku tolerantnější, nebo že existuje více možností plánovaného těhotenství, které dokáží 
účinně zabránit nechtěnému otěhotnění (Fialová, 2000). 

Podle průzkumu byla průměrná doba strávená v nesezdaném soužití 2,2 roku pro ženu a 2,1 
roku pro muže. Více let v nesezdaném soužití strávili v průměru osoby starší 25 let než osoby 
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mladší 25 let. Omezenou vypovídací schopnost tohoto ukazatele způsobuje fakt, že délka 
nesezdaného soužití byla zjišťována od doby vzniku svazku až do doby šetření, tedy skutečná 
délka nesezdaného soužití, omezená z jedné strany počátkem svazku a z druhé strany sňatkem 
(nebo rozchodem) by byla pravděpodobně delší (Fialová a kol., 2000). 

Obr. 18: Doba trvání nesezdaných soužití, ČR, 1997  
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Zdroj dat: Fialová a kol., 2000 

Průměrná doba partnerského svazku, po které se pár rozhodl společně žít v nesezdaném 
soužití, byla 1,3 roky. Čím byl respondent starší, tím častěji žil v nesezdaném soužití zejména 
z důvodu častějších trvalých partnerských svazků, než které byly zaznamenány u mladých 
respondentů. Nejčastější věkovou skupinou, ve které žili respondenti dle výzkumu 
v nesezdaném soužití, byla skupina 27–29 let (Fialová, 2000). 

5.4.2.2 Struktura partnerských dvojic v nesezdaném soužití a jejich bydlení 

Více než 80 % nesezdaných soužití bylo tvořeno páry, v nichž oba partneři byli 
zaměstnaní. Jedním pracujícím a jedním studujícím partnerem bylo tvořeno dle výběrového 
šetření 7 % nesezdaných soužití, oběma studujícími partnery 5 % těchto svazků. Nesezdané 
páry, které deklarovaly společné bydlení, nejčastěji bydlely ve vlastním domě, bytě nebo 
podnájmu. Pouze jedna pětina uvedla bydlení u rodičů jednoho z partnerů. Dle průzkumu je 
možnost vlastního bydlení zásadním argumentem pro to, aby se partnerský vztah změnil na 
nesezdané soužití (Fialová, 2000). 

5.4.2.3 Nesezdané soužití jako příprava na manželství 

Osmdesát procent respondentů, kteří měli stálého partnera uvedlo, že s ním plánují uzavřít 
sňatek. Nesezdané soužití je u těchto lidí bráno jako pomyslný mezistupeň mezi partnerským 
soužitím bez závazků a manželským soužitím, avšak mnohem větší vliv na to, zda se pár sezdá 
či nikoli, má délka partnerského vztahu. Lidé žijící v nesezdaném soužití spolu následně 
uzavřou sňatek za delší dobu (přibližně o 1,4 roku později), než ty páry, které udržují partnerský 
vztah bez nesezdaného soužití. Výzkum tedy nepotvrdil domněnku, že v nesezdaném soužití 
spolu žijí páry, jejichž vztah je „vážnější“ než těch, kteří spolu v nesezdaném soužití nežijí, 
protože průměrná doba strávená společně před uzavřením manželství (při zachování 
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předpokladu, že obě skupiny mají shodné plány), byla kratší pro osoby, které v nesezdaném 
soužití spolu nežijí. Na druhou stranu páry, které spolu žijí v nesezdaném soužití uvádějí častěji 
svého stávajícího partnera za svého budoucího manžela (manželku), než páry, které spolu 
v nesezdaném soužití nežijí (84 % resp. 73 %). Nejčastějším důvodem, proč pár žijící 
v nesezdaném soužití odkládaly manželství, byl nedostatek finančních prostředků, následovaný 
špatnými bytovými podmínkami a přetrvávajícím studiem jednoho z partnerů (Fialová a kol., 
2000). Lze z toho tudíž vyvozovat, že páry žijící v nesezdaném soužití se od partnerských 
svazků bez společného bydlení liší především možností pořídit si vlastní bydlení. Při 
hypoteticky lepších ekonomických podmínkách by tedy bylo nesezdaných soužití daleko více. 

Dle Fialové (2000) není nesezdané soužití ani celoživotní strategií, ani náhražkou za 
manželství. Je to spíše způsob soužití dvou mladých lidí, který posouvá jejich partnerský vztah 
do jiné polohy.  

5.5 Shrnutí 

Snížení počtu a podílu osob žijících v manželství v mladém věku nebylo nahrazeno 
odpovídajícím počtem nesezdaných soužití, ale spíše životem bez partnera, ať již v domácnosti 
rodičů nebo založením vlastní domácnosti (Národní zpráva o rodině, 2004). Na počátku 90. let 
se česká společnost vyznačovala silnou orientací na manželství a poměrně kritickým přístupem 
k novým demografickým trendům, jakým byl především rostoucí podíl dětí narozených mimo 
manželství, tedy dětí narozených osamělým matkám a nesezdaným párům. Postupně se však 
česká společnost stala k nesezdaným soužitím tolerantnější, a to i v případě, že se v tomto 
soužití narodí dítě (Kocourková, 2007). 

Podmínky pro vzestup nesezdaných soužití lze vidět v poměrně silné sekularizaci českého 
státu a v dlouhodobé akceptaci rozvodů a umělého přerušení těhotenství. Vzestup počtu 
nesezdaných soužití je doprovázen poklesem intenzity sňatečnosti svobodných i opakovaných 
sňatků a vzestupem podílu mimomanželsky narozených dětí. Nesezdaná soužití mají různé 
podoby, a to ať už v závislosti na rodinném stavu kohabitantů, jejich věku či počtu dětí, které do 
nesezdaného soužití přivedou (či se jim narodí). Úroveň intenzity uzavírání nesezdaných soužití 
v ČR odpovídá pozorované intenzitě nesezdaných soužití v západoevropských zemích před 
expanzí tohoto typu soužití. V ČR však i přes posun v intercensálním období zůstává méně 
mladých lidí žijících v těchto soužitích. Míry soužití dle rodinného stavu ukazují značný podíl 
lidí, kteří již mají alespoň jeden sňatek za sebou. Menší zastoupení nesezdaných soužití 
u vysokoškoláků může být pravděpodobně důsledkem toho, že po dokončení studií již nezbývá 
vysokoškolákům tolik času na život v nesezdaných soužití (Paloncyová, 2009). 
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Kapitola 6 

Kontextové situace formování rodin 

Existuje řada okolností, které mohly individuálně nebo společně působit na pokles sňatečnosti 
v České republice od 90. let 20. století. Díky komplexnosti tohoto procesu a provázanosti 
jednotlivých vlivů zcela jistě nelze v jedné stati pojmout všechny. V této kapitole se pokusíme 
přiblížit některé z vybraných vlivů, které by s poklesem intenzity sňatečnosti mohly úzce 
souviset. V její první části se zaměříme na sociálně-ekonomický vývoj sledovaného období, 
jehož radikální změny mohly mít dopad na úroveň sňatečnosti v České republice. Druhá část 
této kapitoly bude věnována rodinné a sociální politice, které historicky představovaly důležité 
stimuly především pro mladé páry v otázkách vstoupení či nevstoupení do svazku manželského. 
Třetí podkapitola se pokusí identifikovat jednotlivé faktory z ekonomické, sociální 
a demografické oblasti, které mohly stát za poklesem intenzity sňatečnosti v České republice 
mezi roky 1993 a 2008. Čtvrtá podkapitola bude analyzovat vývoj úrovně sňatečnosti na 
základě dekompozičních metod. 

6.1 Sociálně-ekonomický vývoj  

Prvním faktorem, který mohl ať už přímo, nebo nepřímo ovlivnit vývoj úrovně sňatečnosti ve 
sledovaném období je sociálně-ekonomický vývoj. V této části bude pozornost věnována  
především na jeho základní makroekonomické a mikroekonomické charakteristiky, na 
vzdělanostní úroveň, zaměstnanost a nezaměstnanost. 

Transformace společnosti po roce 1989 se týkala všech oblastí společenského 
života. Počátek transformace byl doprovázen poklesem hrubého domácího produktu na počátku 
90. let, vzestupem od vzniku samostatného českého státu, který byl opět vystřídán krátkodobou 
hospodářskou recesí v letech 1997 a 1998 při krizi politického systému v zemi (ČSÚ3). Stabilní 
ekonomický růst začala Česká republika prožívat až od počátku nového tisíciletí především 
v důsledku posílení zahraničního obchodu, růstu domácích investic, restrukturalizace průmyslu 
a privatizace domácích bank (Paloncyová, 2009). Vstupem do EU se Česká republika stala 
významnou součástí hospodářské a politické unie a zejména ve střední a východní Evropě 
posílila své dominantní postavení jako jedna z nejlépe prosperujících zemí této oblasti. Příznivý 
ekonomický vývoj byl v prvním desetiletí 21. století narušen až celosvětovou ekonomickou 
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krizí, která vypukla v průběhu roku 2008 a zásadním způsobem ovlivnila všechny složky 
ekonomické struktury společnosti. 

V tomto období rostla životní úroveň nejen státu, ale i domácností a jednotlivců.  Růst 
reálného příjmu domácností kopíroval v 90. letech vývoj HDP. Především po pádu komunismu 
a přechodu ze socialistického principu hospodaření na tržní hospodaření došlo k velkému 
propadu reálných příjmů, což v praxi znamenalo méně příjmů, než bylo potřeba na udržení si 
životní úrovně z období před rokem 1990. Reálné příjmy rostly až na roky 1992, 1998 a 2000 
v celém sledovaném období všem skupinám obyvatel. Oproti předchozímu režimu se začaly 
rychleji zvyšovat rozdíly příjmů mezi chudými a bohatými, a to i přes to, že podíl jedinců 
s nejnižšími příjmy v celkové populaci zůstal relativně stabilní (ČSÚ4).  

Vzdělanostní úroveň obyvatel ČR rostla v celém sledovaném období. Zatímco podíl osob se 
základním vzděláním se mezi roky 1991 a 2001 snížil o více než 10 procentních bodů (z 33,1 % 
na 23,0 %), pro všechny ostatní vzdělanostní kategorie obyvatel byl zaznamenán nárůst. 
Největší podíl osob měl v roce 2001 střední vzdělání (ČSÚ5). 

Ekonomická aktivita měla v celém sledovaném období mírně klesající tendenci. 
K největšímu poklesu došlo u nejmladších věkových skupin do 25 let, což bylo způsobeno 
především rostoucím podílem studujících osob (ČSÚ5). U osob starších měla míra zapojení na 
trhu práce stabilní průběh, muži měli větší míru ekonomické aktivity i zaměstnanosti než ženy 
ve všech věkových skupinách. Nezaměstnanost neměla ve srovnání s ostatními transformujícími 
se státy tak nepříznivý průběh. V první polovině 90. let díky restrukturalizaci hospodářství 
a novým možnostem podnikání si držela míra nezaměstnanosti stabilní hodnotu. K výraznému 
vzestupu došlo až v době krize na konci 90. let, a to jak kvůli demografickému vývoji (zejména 
kvůli dospívání silných ročníků ze 70. let do věku vstupu na trh práce), tak i kvůli posilování 
tržních principů a poklesu ceny práce. Stát se nutně potřeboval začít chovat jako obyčejná 
firma: aby začal prosperovat musel buď při zachování počtu pracovních míst snížit mzdy, nebo 
naopak udržet hladinu mezd při snižování počtu zaměstnanců (Keller, 2009). Až první desetiletí 
21. století přineslo společně s hospodářským růstem i stabilizaci a mírný pokles míry 
nezaměstnanosti (ČSÚ3). Nezaměstnanost má zásadní vliv na chod rodiny a postavení jedince 
v rodině. S postupujícími tendencemi minimalizovat objem výdajů na zaměstnance, kdy roste 
nepoměr mezi pobíranou mzdou před ztrátou zaměstnání a dávkami v nezaměstnanosti, dochází 
ke vzniku tzv. pracující chudiny. Tu Keller (2009) definoval jako obyvatelstvo, které je 
z důvodů „všudypřítomné“ nezaměstnanosti a klesající sociální podpory nuceno přijmout 
jakoukoliv nabídku  práce, a to i s vědomím, že je tato práce finančně neuživí. Dochází tak sice 
k aktivizaci nezaměstnaných, ale za cenu značných sociálních ústupků. Konec prvního desetiletí 
21. století byl z hlediska socio-ekonomického zásadně ovlivněn globální ekonomickou krizí, 
která postihla všechny skupiny obyvatelstva bez rozdílu věku a pohlaví. Ekonomický vývoj 
země se dostal do recese, trh práce přestal být flexibilní, nová místa téměř nevznikala a zároveň 
došlo k masivnímu propouštění a situace sociálně slabých lidí se ještě více zhoršila. Paloncyová 
(2009) ve své práci dokládá, že nedostatek financí a nejistá budoucnost mohou přispívat 
k odkladu sňatků, rození dětí nebo k úplnému rozpadu rodin. Naskýtá se proto otázka, jaký vliv 
bude mít soudobá socio-ekonomická situace na procesy formování rodiny. 
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Jak již bylo řečeno dříve, pokles úrovně sňatečnosti stejně jako pokles plodnosti od 90. let 
20. století byl způsoben řadou faktorů, které společně ve větší či menší míře působily na 
společnost a vyvolaly tak radikální změny v demografickém chování. Propad ekonomiky 
v transformačním procesu musel nutně zanechat stopy ve všech složkách společnosti. Rodina již 
státem nebyla tak podporována jako za období komunismu, podpora se soustředila především na 
sociálně slabé. Nedostatek bytů, vysoká nezaměstnanost, rostoucí inflace, která v průběhu 90. 
let několikrát dosáhla hodnoty 10 % (1993, 1994, 1998) (ČSÚ6) společně se 
skokovým poklesem reálných příjmů (nominální příjmy rostly pomaleji než rostla inflace) 
vystavily řadu překážek mladým párům v zakládání vlastních rodin. Ekonomická situace země 
i obyvatel se výrazněji začala zlepšovat v prvním desetiletí 21. století, což však nepřineslo 
výrazný zlom v postupujícím trendu poklesu sňatečnosti v ČR.  

6.2 Rodinná a sociální politika 

„Rodina je základem společnosti“ je obecně platná teze nezávislá na tom, zda je společnost 
demokratická, socialistická, pravicově či levicově smýšlející. Podpora rodiny se však 
v jednotlivých společenských uspořádáních liší. V následující části bude stručně 
charakterizována rodinná a sociální politika českého státu se snahou o nalezení stimulů, které 
působily na úroveň sňatečnosti českého lidu. 

Z hlediska terminologického se jeví jako vhodné vymezit základní pojmy rodinné, 
populační a sociální politiky. Rodinnou politiku lze definovat jako soubor činností a opatření 
státu, které vědomě směřují k uznání a podpoře výkonu rodinných funkcí ve společnosti 
(Národní zpráva o rodině, 2004). Populační politika se na rozdíl od politiky rodinné nezaměřuje 
na rodinu a její komplexní funkční podporu, ale cílem populační politiky je populace 
a reprodukční funkce. Populační politika na rozdíl od politiky rodinné neakceptuje alternativní 
formy soužití partnerů. Za sociální politiku v širším slova smyslu lze považovat taková opatření, 
která kompenzují dopady tržní ekonomiky na obyvatelstvo (Kocourková, 2007). 

6.2.1 Vliv rodinné politiky na úroveň sňatečnosti 

Česká republika v dobách komunismu aplikovala spíše než rodinnou politiku propopulační, jejíž 
zájmem byla především, jak již bylo řečeno, reprodukční funkce rodiny. Ani po pádu 
komunistického režimu nevznikla zcela samostatná rodinná politika. Ačkoliv lze některé prvky 
politiky na podporu rodin nazvat rodinnými (především orientace podpory na blaho dítěte 
prostřednictvím prodlužování rodičovské dovolené a uvolňování žen z trhu práce), rodinná 
politika se od 90. let de facto stala složkou té sociální, protože její orientace byla zaměřena 
převážně na nízkopříjmové rodiny s uplatňovaným principem solidarity bohatých s chudými 
a bezdětných rodin s rodinami s dětmi11. Vláda vycházela z dvojího požadavku: zvyšovat 
odpovědnost jednotlivců a rodin za životní podmínky jejich členů a poskytovat určitou podporu 
pouze těm, kteří si nemohou vlastními silami zajistit alespoň minimální životní úroveň 
(Kocourková, 2006). Až od změny politického vlivu v zemi a s nástupem sociálně orientované 
                                                
11 Doring (1999) vypočítal, že disponibilní prostředky bezdětné německé rodiny jsou téměř desetkrát 
vyšší než finanční prostředky rodiny se třemi dětmi. 
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vlády v roce 1998 se rodinná politika stala samostatnou složkou a v roce 2005 byla poprvé 
v novodobých dějinách českého státu vydána ucelená koncepce rodinné politiky, tzv. Národní 
koncepce rodinné politiky (Ptáčková, 2009). Tato koncepce se nezaměřuje pouze na podporu 
rodiny jako celku, ale i na podporu individuí, jejichž potřeba pomoci a podpory státu je v rodině 
největší. Koncepce by svými cíli měla být i v souladu s koncepcí nové rodinné politiky dle 
Esping-Andersena a podtrhávat:  

• růst významu nových rodinných forem soužití jako jsou neúplné rodiny a dvoupříjmové 
rodiny; 

• rostoucí zaměstnanost žen včetně matek malých dětí a důležitost pracovních příjmů 
matek pro materiální zajištění dětí12; 

• význam kvality dětství pro osobnostní vývoj; 
• význam odstranění nebo předcházení chudobě a sociálnímu vyloučení dětí; 
• význam koncepce harmonizace rodiny a zaměstnání a rovnosti příležitosti mužů a žen. 

Jádrem rodinné politiky je vedle rodinného práva vždy pomoc státu při snižování především 
finančních nákladů (ať už přímých nebo nepřímých, tedy ušlých příležitostí) na děti, které 
samotné rodiny vynakládají (Kuchařová, 2006). 

Před rokem 1989 byly nástroje rodinné (propopulační) politiky pro mladé páry výrazně 
motivační. Podporovaly je v uzavírání sňatků a plození dětí. Nejvýraznějším stimulem pro 
mladý pár byla novomanželská půjčka, kterou stát garantoval všem novomanželům splňujícím 
určité podmínky13. Novomanželské půjčky byly zavedeny 1. dubna 1973. Rovněž příznivá 
bytová politika, která upřednostňovala mladé sezdané páry s dětmi při přidělování bytů a dotací 
na jejich pořízení před páry nesezdanými a bezdětnými, sloužila jako výrazný stimul uzavřít 
manželství (Kučera, 2010).  

Po pádu komunistického režimu a nástupu demokratických vlád došlo k výraznému 
omezení podpory mladým párům. Liberální vláda založila novou bytovou politiku na principu 
minimalizace úlohy státu, přesunu odpovědnosti a kompetencí na obce a občana. Bylo na 
každém jedinci, aby si vlastní bydlení zajistil s ohledem na své možnosti a příjmy. V roce 1990 
byly zrušeny novomanželské půjčky, čímž se byty pro mladé páry staly téměř nedostupné 
(Kocourková, 2006). Nově vzniklá bytová koncepce z konce 90. let se pokoušela kompenzovat 
nepoměr mezi úrovní příjmů převážné části lidí a nákladů na pořízení nového bytu 
prostřednictvím podpory stavebního spoření a hypotečních smluv. V současné době systém 
novomanželských půjček existuje, stát je ovšem negarantuje tak jako před rokem 1989. Žadatelé 
o přidělení novomanželské půjčky musí být osoby žijící v manželství, jestliže alespoň jeden 
z manželů nedosahuje v roce podání žádosti 36 let věku, přičemž žádost může podat 
kterýkoliv z manželů. Žadatelem rovněž může být samostatná osoba, která opět v roce podání 

                                                
12 Důležitosti zapojení žen (matek) na trh práce přikládá Esping-Andersen speciální pozornost. Tvrdí, že 
existují hned tři zásadní negativa, pokud žena zůstane v domácnosti. Jednak je to ztráta příjmu 
domácnosti. Dále je to ztráta pro státní aparát, který pokud je žena v domácnosti, neinkasuje žádné 
finanční prostředky z její mzdy. A v neposlední řadě je to ztráta pro pracovní trh, kdy žena, která pečuje 
o svou domácnost, neumožňuje zaměstnání jiné osobě, která by se jí v případě zaměstnání ženy, 
o domácnost v rámci pracovního poměru starala (Keller, 2009). 
13 Příjemci novomanželské půjčky museli být sezdaní partneři ve věku do 30 let (alespoň jeden 
z partnerů), jejichž hrubý měsíční příjem byl nižší než 5 000 Kčs. Příjemcem rovněž mohl být osamělý 
rodič s alespoň jedním nezletilým dítětem. 
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žádosti nedosáhne věku 36 let, která trvale pečuje nejméně o jedno nezletilé dítě, přičemž může 
jít i o dítě osvojené14 (Státní fond rozvoje bydlení).  

Z výše uvedeného vyplývá, že charakter stávající rodinné politiky nepředstavuje zásadní 
stimul pro mladé páry, aby uzavíraly manželství. 

6.2.2 Vliv sociální politiky na úroveň sňatečnosti 

Sociální politika státu se v období 90. let změnila oproti érám komunismu od základu. Sociálně 
silně orientovaný stát se v několika letech změnil na tržně orientovaný, neoliberálními vládami 
řízený stát. Dle všeobecně používané metodiky sociální politiky dle Esping-Andersena se tak 
Česká republika stala téměř typickým liberálním státem. Liberální politika obecně nutí aktéry 
k přijímání vlastní zodpovědnosti a jen ti, kdo v této oblasti selžou, mohou očekávat minimální 
pomoc, a to jen v případě, že doloží její potřebnost (Keller, 2009). Sociální podporu, která se 
orientuje na jedince, který potřebuje asistenci státu, aby vyřešil či překonal svou sociální situaci, 
lze rozdělit do tří základních oblastí: 

1. První z nich je systém sociálního pojištění, jehož hlavním cílem je vyrovnat změny 
v příjmové situaci jedince. Jde především o podporu v nezaměstnanosti, vyplácení 
pravidelné renty osobě v důchodu či podporu při nemožnosti pracovat z důvodů 
zdravotní neschopnosti. Sociální pojištění je univerzální systém podpory, na který mají 
právo všechny osoby podílející se na platbě zdravotního a sociálního pojištění. 

2. Druhou oblastí je sociální podpora, která má za úkol pomoci rodině s dětmi vyrovnat se 
s obtížnou sociální situací. Tato podpora je úzce selektivní, právo na ni mají vybrané 
kategorie osob se specifickými potřebami a významem pro společnost. V oblasti 
sociální podpory se uplatňuje již dříve zmiňovaný princip solidarity bohatých 
s chudými a rodin bezdětných s rodinami s dětmi. 

3. Poslední oblastí sociálního politiky státu je tzv. sociální pomoc v hmotné nouzi, která 
slouží občanům, kteří sami díky svým sociálním a majetkovým poměrům nejsou 
schopni vyrovnat se se svou aktuální situací. Jedná se například o příspěvek na bydlení, 
či živobytí. 

Sociální zabezpečení je hrazeno částečně ze systému odvedeného pojištění, částečně ze státního 
rozpočtu (Paloncyová, 2009). 

Pokles intenzity sňatečnosti a růst mimomanželsky narozených dětí bývá dáván do 
souvislosti s faktem, že pro určité skupiny obyvatel může být finančně výhodnější mít děti 
mimo manželství (ať už jako svobodná matka nebo jako nesezdaný pár) a splnit tak požadavky 
na přidělení sociálních dávek. Jedná se především o dávky plynoucí osobám-samoživitelům, 
kteří se starají o nezaopatřené děti, pro něž je výhodnější z hlediska finanční situace vystupovat 
jako osoba nesezdaná. V praxi se tento postup nejčastěji týká svobodných žen s nízkým 
stupněm vzdělání (Paloncyová, 2009). Ani zisková činnost, ani sňatek neposkytují dnešním 
(a o to méně budoucím) generacím žen dostatečnou existenční jistotu. Právě matky s dětmi, 
které dosud nenašly nového partnera, patří k nejchudším domácnostem vůbec. Jejich situace je 
o to horší, že na trhu práce často marně shánějí plnohodnotná pracovní místa a slouží jako 

                                                
14 Žadatel musí být zároveň občanem České republiky, nebo občanem jiného státu Evropské unie 
s povolením k pobytu v ČR. V případě žadatelů mimo EU je podmínkou trvalé občanství v ČR. 
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prototyp dokonale flexibilizovaného pracovníka15, a to jak co do podmínek své práce, tak co do 
výše mzdy (Butterwegge, 2003 in: Keller, 2009). 

Dávka, která byla dle rodinného statusu diferencovaná, byla například mateřská dovolená, 
která byla pro osamělé matky delší o 9 týdnů (37 týdnů oproti 28 týdnům), a tudíž finanční 
podpora ze strany státu byla významnější (od 1. ledna 2007 byla v rámci reformních kroků tato 
výhoda osamělým matkám zrušena). Dále při výplatě sociální podpory, která je určována na 
základě příjmu domácnosti, je zohledněna osamělost rodiče. Paloncyová (2009) ve své práci 
uvádí, že existuje výrazný rozdíl v pobírání sociálních dávek, pokud se žena deklaruje jako 
samoživitelka, nebo pokud žije v manželském soužití, kde manžel pobírá průměrný měsíční 
příjem. V roce 2001 pobíral vzdělanostně homogenní pár se základním vzděláním, kdy se však 
matka deklaruje jako samoživitelka, o 2902 Kč měsíčně více, než stejný pár, ve kterém se matka 
jako samoživitelka nedeklaruje (obdobně to  platí pro pár se středoškolským vzděláním, který 
pobírá o 2787 Kč měsíčně více v případě, že se matka označuje jako samoživitelka). 

Dalším opatřením sociální politiky státu, které sloužilo jako stimul pro vstoupení 
(nevstoupení) do manželského svazku bylo tzv. společné zdanění manželů. Společné zdanění 
manželů, jež u nás fungovalo mezi lety 2005 a 2007, zvýhodňovalo manželské páry 
s dítětem/dětmi. Bylo výhodné především pro pár, v němž jedna osoba měla výrazně vyšší 
příjem než osoba druhá (druhá osoba případně nemusela pobírat žádný zdanitelný příjem) 
a daňové zatížení rodiny tak v sumě pokleslo. Je velmi pravděpodobné, že společné zdanění 
manželů mohlo mít pozitivní dopad na vývoj úrovně sňatečnosti v letech 2005 až 2007. Zrušení 
společného zdanění manželů a zavedení rovné daně mělo naopak finančně pozitivní dopad na 
páry deklarující žití v nesezdaném soužití. Hlavní důvod byl ten, že daňové zvýhodnění 
manželského páru (daňové odpočty na dítě a partnera bez příjmu) zdaleka nepřesáhlo výši 
sociálních dávek, které pobírá osoba samoživitelka žijící v nesezdaném páru (Paloncyová, 
2009). 

6.2.3 Shrnutí  

Z výše uvedené kapitoly vidíme, že sociální a rodinná politika státu může mít zprostředkovaný 
vliv na rozhodnutí, zda daná osoba vstoupí do manželství či nikoliv, ale nutno dodat, že tento 
vliv patří spíše k těm marginálním. Existuje velké množství dalších faktorů, které ovlivňují 
individuální rozhodnutí zda zůstat v nesezdaném soužití nebo se oženit/vdát, více než opatření 
rodinné a sociální politiky. Mezi patří např.: nasycenost sňatkového trhu a dostupnost 
zaměstnání, či vzdělanostní úroveň. Se zajímavým poznatkem přišel Beck (1986 in: Keller, 
2009), který tvrdí, že právě sociální politika je příčinou častých rozpadů rodin. Velkorysá 
sociální podpora státu podle něj snížila rizika, jež byla dříve spojena s opuštěním rodiny 
a založením vlastní domácnosti. Pokles úrovně sňatečnosti a porodnosti lze dle mezinárodní 
studie OECD z roku 2005 hledat především ve snaze o dosažení vyššího vzdělání, v aspiracích 
žen na ekonomickou aktivitu a finanční nezávislost, relativním poklesu hodnoty rodičovství, 
problému s harmonizací rodiny a zaměstnání, v potřebě zajistit si určitý finanční standard před 

                                                
15 Flexibilizovaná práce znamená upřednostňování dílčích a krátkodobých pracovních smluv před 
pracovními kontrakty standardními a plnohodnotnými při uzavírání volných vztahů mezi zaměstnanci 
a zaměstnavateli (tzn. vztahů volnějších než jsou klasické pracovní poměry) . 
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založením rodiny nebo ve změně hodnotové orientace mladých lidí (Kuchařová, 2006). 
Strukturální změny ve společnosti přispěly k odkladu rodiny. Mladí lidé se více než dříve 
museli vyrovnávat s překážkami v podobě např. nezaměstnanosti či poklesu univerzální 
podpory státu, což je nutilo k uvážlivějšímu a racionálnějšímu přístupu k rodinným 
povinnostem a jejich naplnění často odsunuli až na dobu, kdy jim to jejich ekonomický status 
umožňoval. 

6.3 Hlubší analýza vývoje intenzity sňatečnosti s využitím 
pokročilých statisticko-demografických nástrojů 

Metody statistické analýzy nabízejí řadu nástrojů s jejichž pomocí lze určit závislost jednoho 
faktoru na druhém nebo jednoho faktoru na řadě dalších faktorů. Doposud byla v této kapitole 
věn ována pozornost vysvětlení poklesu úrovně sňatečnosti na základě analýzy sociálně-
ekonomického vývoje a rodinné a sociální politiky.. Tato podkapitola bude věnována analýze 
sňatečnosti v České republice mezi roky 1993 a 2008 za použití statistických metod korelace, 
faktorové analýzy a regrese a v neposlední řadě metodě dekompozice. 

6.3.1 Korelační analýza 

Korelační analýza je jednou ze základních metod statistické analýzy, pomocí níž lze určit 
vzájemný vztah dvou veličin. Vstupním ukazatelem, který bude na základě korelace 
analyzován, je úhrnná sňatečnost svobodných, jejíž vývoj bude vztahován k ukazatelům 
demografické, sociální i ekonomické povahy, jejichž hodnoty by měly vypovídat o soudobé 
české společnosti. V druhé fázi korelační analýzy byla za vstupní ukazatel stanovena hrubá míra 
sňatečnosti, ke které bude rovněž vztahován vývoj ostatních ukazatelů. Výčet ukazatelů, které 
do korelace vstupují není rozhodně vyčerpávající a jistě by bylo možné nalézt řadu dalších 
faktorů, které mají na vývoj ukazatelů sňatečnosti přímý nebo zprostředkovaný vliv. Pro náš 
účel však postačí následující ukazatele z oblasti: 

• demografické: 
1. úhrnná rozvodovost (úr); 
2. úhrnná plodnost (úp); 
3. podíl prvních dětí narozených v manželství do 8 měsíců od sňatku neboli 

předmanželské koncepce (předm_konc); 
4. podíl dětí narozených mimo manželství (mimoman_nar); 

• makrosociální: 
5. podíl žen s dokončeným základním vzděláním (ženy_ZŠ); 
6. podíl žen s dokončeným vysokoškolským vzděláním (ženy_VŠ); 
7. podíl mužů s dokončeným základním vzděláním (muži_ZŠ); 
8. podíl mužů s dokončeným vysokoškolským vzděláním (muži_VŠ); 
9. podíl žen užívajících hormonální nebo nitroděložní antikoncepci (antikonc); 

• makroekonomické: 
10. zaměstnanost žen (ženy_zaměst); 
11. průměrná mzda (prum_mzda); 
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12. celková míra nezaměstnanosti (nezaměst); 
13. počet dokončených bytů v daném roce (dokon byt); 
14. průměrná hodnota 1 bytu (hodnota bytu).  
15. podíl hrubých peněžních příjmů domácností s nejnižšími příjmy (spodní decil) 

a příjmů domácností s nejvyššími příjmy (horní decil) (podíl_ch_b); 
Následující obrázek udává hodnotu Pearsonova korelačního koeficientu mezi ukazatelem 

úhrnné sňatečnosti svobodných a patnácti výše zmíněnými vysvětlujícími proměnnými. 

Obr. 19: Vzájemný vztah úhrnné sňatečnosti svobodných a vybraných ukazatelů na základě 
Pearsonova koeficientu korelace 
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Vysvětlivky: úr = úhrnná rozvodovost, úp = úhrnná plodnost, předm_konc = předmanželské koncepce, 
mimoman_nar = podíl dětí narozených mimo manželství, ženy_ZŠ = podíl žen s dokončeným základním vzděláním, 
muži_ZŠ = podíl mužů s dokončeným základním vzděláním, ženy_VŠ = podíl žen s dokončeným vysokoškolským 
vzděláním, muži_VŠ = podíl mužů s dokončeným vysokoškolským vzděláním; antikonc = podíl žen užívajících 
hormonální nebo nitroděložní antikoncepci, prum_mzda = průměrná mzda, ženy_zaměst = zaměstnanost žen; 
nezaměst = celková míra nezaměstnanosti, dokon_byt = počet dokončených bytů v daném roce, hodnota_bytu = 
průměrná hodnota 1 bytu, podíl_ch_b = podíl hrubých peněžních příjmů domácností s nejnižšími příjmy (spodní 
decil) na příjmech domácností s nejvyššími příjmy (horní decil) 
Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Pearsonův korelační koeficient udává sílu lineární závislosti mezi vybranými dvěma 
proměnnými. Míra korelace může nabývat hodnot z intervalu <-1,1>. Hodnota korelačního 
koeficientu −1 značí zcela nepřímou závislost, tedy čím více se zvětší hodnoty v první skupině 
znaků, tím více se zmenší hodnoty v druhé skupině znaků. Hodnota korelačního koeficientu +1 
značí zcela přímou závislost, tedy čím více se zvětší hodnoty jednoho ukazatele, tím více 
vzrostou hodnoty druhého ukazatele. Pokud je korelační koeficient roven 0, pak mezi znaky 
není žádná statisticky zjistitelná lineární závislost (Wikipedia, 2010)16.  

                                                
16 Je dobré si uvědomit, že i při nulovém korelačním koeficientu na sobě veličiny mohou záviset, pouze 
tento vztah nelze vyjádřit lineární funkcí, a to ani přibližně. 
 

http://www.czso.cz
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Z obrázku 19 na první pohled vyplývá, které ukazatele mají pozitivní závislost na vývoji 
úhrnné sňatečnosti svobodných, a které naopak negativní. Zelenou barvou, která značí pozitivní 
závislost, jsou označeny úhrnná plodnost, předmanželské koncepce, zaměstnanost žen a počet 
dokončených bytů. Červenou barvou značící negativní závislost jsou označeny zbývající 
ukazatele. Nejvyšší závislosti bylo dosaženo mezi úhrnnou sňatečnosti a úhrnnou plodností, 
jejichž Pearsonův korelační koeficient dosáhl hodnoty 0,86, což značí silnou pozitivní závislost. 
V průběhu 90. let klesala plodnost podobným tempem jako úhrnná sňatečnost. Zatímco v roce 
1993 byla úhrnná plodnost rovna 1,67, v roce 1999 dosáhla úhrnná plodnost svého historického 
minima, a to hodnoty 1,13. Vzestup úhrnné plodnosti byl zaznamenán podobně jako v případě 
úhrnné sňatečnosti svobodných v druhé půlce prvního desetiletí 21. století. Zůstává však otázka, 
zda je poměrně silná závislost postavena spíše na působení plodnosti na sňatečnost, nebo 
naopak sňatečnosti na plodnost. Minimálně v dřívějších dobách byl sňatek jedním ze základním 
předpokladů pro narození dítěte. Nejsilnější negativní závislosti bylo dosaženo mezi úhrnnou 
sňatečností a vývojem míry nezaměstnanosti v populaci a vývojem průměrné hodnoty jednoho 
bytu v ČR. Tento fakt dokládá již dříve zmíněný názor, že rostoucí nezaměstnanost 
a nedostatečné množství finančně dostupných bytů měly velký vliv na pokles úrovně 
sňatečnosti v České republice od dob jejího vzniku. Závěrem je však nutné dodat, že statisticky 
významný parametr je podle p-hodnoty modelu pouze úhrnná plodnost (na 1% hladině 
významnosti) a cena bytů (na 5% hladině významnosti), zatímco ostatní parametry nebyly 
statisticky významné. Pro zvýšení signifikance by bylo nutné zvýšit počet vstupních dat za 
jednotlivé ukazatele. 

Následující obrázek znázorňuje rovněž sílu korelačních koeficientů mezi vybranými 
ukazateli a ukazatelem intenzity sňatečnosti, za který byl v tomto případě zvolen ukazatel hrubé 
míry sňatečnosti. Jak již bylo několikrát zmíněno, hrubé ukazatele jsou nestandardizované, tudíž 
ovlivněné nejen vývojem intenzity samotného procesu, ale rovněž změnami ve věkové 
struktuře. Důvod, proč zde následující obrázek uvádíme je ten, že hrubá míra sňatečnosti je 
vypočítána nejen z prvních sňatků, ale i ze sňatků opakovaných, které mají na celkovou úroveň 
sňatečnosti nezanedbatelný vliv. 
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Obr. 20: Vzájemný vztah hrubé míry sňatečnosti a vybraných ukazatelů na základě Pearsonova 
koeficientu korelace 
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Vysvětlivky: úr = úhrnná rozvodovost, úp = úhrnná plodnost, předm_konc = předmanželské koncepce, 
mimoman_nar = podíl dětí narozených mimo manželství, ženy_ZŠ = podíl žen s dokončeným základním vzděláním, 
muži_ZŠ = podíl mužů s dokončeným základním vzděláním, ženy_VŠ = podíl žen s dokončeným vysokoškolským 
vzděláním, muži_VŠ = podíl mužů s dokončeným vysokoškolským vzděláním; antikonc = podíl žen užívajících 
hormonální nebo nitroděložní antikoncepci, prum_mzda = průměrná mzda, ženy_zaměst = zaměstnanost žen; 
nezaměst = celková míra nezaměstnanosti, dokon_byt = počet dokončených bytů v daném roce, hodnota_bytu = 
průměrná hodnota 1 bytu, podíl_ch_b = podíl hrubých peněžních příjmů domácností s nejnižšími příjmy (spodní 
decil) na příjmech domácností s nejvyššími příjmy (horní decil) 
Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Z předchozího obrázku je patrné, že směr závislostí mezi vybranými ukazateli a ukazatelem 
sňatečnosti zůstal stejný ve všech případech až na tři (směr závislosti se změnil u ukazatele 
podílu žen se základním vzděláním, podílu mužů se základním vzděláním a počtu dokončených 
bytů). Změnily se pouze hodnoty jednotlivých korelačních koeficientů. Oproti korelační 
analýze, která byla vztažena k úhrnné sňatečnosti, vzrostl počet parametrů, mezi nimiž a hrubou 
mírou sňatečnosti je signifikantní závislost. Na 5% hladině významnosti byla signifikantní 
závislost zjištěna u 11 z celkového počtu 15 proměnných (úhrnná rozvodovost, úhrnná plodnost, 
předmanželské koncepce, mimomanželsky narozené děti, ženy se základním vzděláním, muži se 
základním vzděláním, podíl žen užívající antikoncepci, průměrná mzda, zaměstnanost žen, 
nezaměstnanost, průměrná hodnota bytu). 

6.3.2 Faktorová analýza 

Faktorová analýza je statistická metoda sloužící k vysvětlení rozptylu 
pozorovaných proměnných pomocí menšího počtu latentních proměnných – tzv. faktorů 
(Wikipedia, 2010). Korelační analýza nám přinesla informace o vzájemných lineárních vztazích 
ukazatele sňatečnosti a ukazatelů demografické, makrosociální a makroekonomické povahy. 
Korelační analýza v našem pojetí však opomíjela vliv kalendářního času, tedy možnost, že trend 
vysvětlované proměnné (ukazatel sňatečnosti) a vysvětlující proměnné (ostatní ukazatele) 

http://www.czso.cz
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nemusel být stejný. Výpočet faktorové analýzy nám pomůže tento nedostatek překonat a zjistit, 
jak se podílel kalendářní čas na vztahu jednotlivých proměnných. Zároveň se pomocí faktorové 
analýzy pokusíme zmenšit počet proměnných na vhodné faktory, které obsahují informace 
z původních proměnných a bude je možné použít v následující podkapitole při regresní analýze.  
Na výpočet faktorové analýzy byl použit statistický program SAS 9.2 a metoda analýzy 
hlavních komponent (tzv. Principal Component Ananlysis). Vstupními daty byly všechny 
proměnné demografické, makrosociální a makroekonomické povahy a kalendářní rok. Z důvodů 
získání lepších výsledků byla data rotována pomocí šikmé rotace varimax. 

Tab. 8: Analýza vlastních čísel a variance sledovaných komponent 

Proměnná Vlastní číslo Rozdíl vlastních čísel Podíl vysvětlené 
variance 

Kumulativní 
vysvětlená variance 

1 12,62 10,58 0,79 0,79 
2 2,04 1,36 0,13 0,92 
3 0,68 0,35 0,04 0,96 
4 0,33 0,18 0,02 0,98 
5 0,15 0,06 0,01 0,99 
6 0,09 0,05 0,01 0,99 
7 0,04 0,01 0,00 1,00 
8 0,02 0,01 0,00 1,00 
9 0,01 0,01 0,00 1,00 

10 0,00 0,00 0,00 1,00 
11 0,00 0,00 0,00 1,00 
12 0,00 0,00 0,00 1,00 
13 0,00 0,00 0,00 1,00 
14 0,00 0,00 0,00 1,00 
15 0,00 0,00 0,00 1,00 
16 0,00   0,00 1,00 

Zdroj dat: www.czso.cz; www.uzis.cz; vlastní výpočet 

Výše uvedená tabulka znázorňuje hodnotu vlastních čísel jednotlivých komponent, podíl 
vysvětlené variance modelu jednotlivými komponentami a kumulativní součet vysvětlené 
variance. Podle hodnoty vlastního čísla určíme, kolik faktorů bude zastupovat původní počet 
proměnných. Pouze první dva faktory splňují kritérium pro velikost vlastních čísel větší než 
jedna. První faktor vysvětluje 79 % celkové variability, druhý faktor 13 % celkové variability. 
Pomocí dvou faktorů model vysvětluje 92 % variability původních proměnných (viz poslední 
sloupec v předchozí tabulce). 

Následující tabulka ukazuje, jakým způsobem a do jaké míry sytí původní proměnné dva 
nově vzniklé faktory. Původní proměnné jsou sestupně seřazeny podle hodnoty jakou sytí 
sledované faktory. 

Tab. 9: Rotované faktory původních proměnných 
  Faktor 1 Faktor 2 

Ženy_VŠ 0,995 0,029 
mimoman_nar 0,987 -0,140 

Muži_VŠ 0,987 0,062 
Prum_mzda 0,975 -0,194 

rok 0,975 -0,211 

http://www.czso.cz;
http://www.uzis.cz;
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Antikonc 0,957 -0,281 
Dokon_Byt 0,850 0,177 

Hodnota_bytu 0,833 -0,476 
Úr 0,829 -0,113 

Ženy_zaměst -0,829 0,506 
Podil_ch_b -0,913 -0,132 
Muži_ZŠ -0,948 0,118 

Předm_konc -0,958 0,274 
Ženy_VŠ -0,966 0,220 

Úp 0,191 0,922 
Nezaměst 0,268 -0,846 

Vysvětlivky: úr = úhrnná rozvodovost, úp = úhrnná plodnost, předm_konc = předmanželské koncepce, 
mimoman_nar = podíl dětí narozených mimo manželství, ženy_ZŠ = podíl žen s dokončeným základním 
vzděláním,muži_ZŠ = podíl mužů s dokončeným základním vzděláním, ženy_VŠ = podíl žen s dokončeným 
vysokoškolským vzděláním, muži_VŠ = podíl mužů s dokončeným vysokoškolským vzděláním; antikonc = podíl žen 
užívajících hormonální nebo nitroděložní antikoncepci, prum_mzda = průměrná mzda, ženy_zaměst = zaměstnanost 
žen; nezaměst = celková míra nezaměstnanosti, dokon_byt = počet dokončených bytů v daném roce, hodnota_bytu = 
průměrná hodnota 1 bytu, podíl_ch_b =podíl hrubých peněžních příjmů domácností s nejnižšími příjmy (spodní 
decil) na příjmech domácností s nejvyššími příjmy (horní decil) 
Zdroj dat: www.czso.cz; www.uzis.cz; vlastní výpočet 

Předchozí tabulka ukazuje, jakým způsobem sytí původní proměnné dva nově vzniklé 
faktory. Podíl žen s ukončeným vysokoškolským vzděláním proto např. sytí první faktor 
hodnotou faktorové zátěže rovnou 0,987 a hodnotou faktorové zátěže pouze 0,029 faktor druhý. 
Proměnná je přiřazena k tomu faktoru, který sytí vyšší hodnotou faktorové zátěže (proto podíl 
žen s ukončeným vysokoškolským vzděláním je přiřazen k faktoru 1). Zatímco první faktor je 
sycen 14ti vstupními proměnnými, druhý faktor je sycen dvěma původními proměnnými (viz 
také barevné rozdělení tabulky).  

Faktorová analýza byla provedena ze dvou hlavních důvodů. Prvním z nich byla snaha 
o získání menšího počtu faktorů než byl původní počet proměnných, které by mohly být 
následně použity při regresní analýze. Nově vzniklé dva faktory tento cíl sice splňují, avšak 
kombinace proměnných, kterými jsou oba faktory převážně syceny, je nesourodá a bylo by jen 
velice obtížně tyto faktory správně interpretovat17. Druhým důvodem, proč byla faktorová 
analýza provedena, byla snaha o vyloučení vlivu kalendářního času na vývoj jednotlivých 
proměnných18. Rok významným způsobem sytí faktor 1, na faktor 2 nemá téměř žádný vliv. 
Znaménka u čísel v tabulce určují, jakým směrem původní proměnná na výsledný faktor působí. 
Lze říci, že všechny proměnné, které mají v rámci faktoru 1 stejné znaménko jako „rok“ ve 
sledovaném čase narůstaly, naopak všechny proměnné s opačným znaménkem ve sledovaném 
čase klesaly. Faktor 2 sytí proměnné, které působí proti sobě, což lze interpretovat tak, že 
s rostoucí nezaměstnaností klesá úhrnná plodnost. 

                                                
17 V ideálním případě by nám z faktorové analýzy vzešly tři faktory, kdy jeden by byl sycen převážně 
proměnnými demografické povahy, druhý proměnnými makrosociální a třetí proměnnými 
makroekonomické povahy. Takovéto faktory by byly vhodným vstupem pro regresní analýzu, kterou se 
budeme zabývat v následující podkapitole. 
18 V ideálním případě by nám z faktorové analýzy vzešly např. čtyři faktory, kdy jeden by byl sycen 
převážně proměnnými demografické povahy, druhý proměnnými makrosociální, třetí proměnnými 
makroekonomické povahy a čtvrtý pouze ukazatelem roku. V takovémto případě by bylo možné říci, že 
kalendářní čas nemá vliv na vývoj analyzovaných proměnných, a tudíž výsledky korelační analýzy 
můžeme brát za věrohodné. 

http://www.czso.cz;
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O vhodnosti zvoleného modelu o dvou faktorech vypovídají tzv. komunality. Níže uvedená 
tabulka s hodnotami komunalit vypovídá o tom, jaké procento variance původní proměnné je 
vysvětleno nově vzniklými dvěma faktory.  

Tab. 10: Podíl vysvětlené variability původních proměnných nově vzniklými faktory 
rok Úr Úp Předm_konc Mimoman_nar Ženy_ZŠ Ženy_VŠ Muži_ZŠ 

0,995 0,700 0,886 0,993 0,994 0,982 0,991 0,912 

Muži_VŠ Antikonc Prum_mzda Ženy_zaměst Nezaměst Dokon_Byt Hodnota_byt Podil_ch_b 

0,978 0,994 0,988 0,943 0,788 0,754 0,921 0,850 

Vysvětlivky: úr = úhrnná rozvodovost, úp = úhrnná plodnost, předm_konc = předmanželské koncepce, 
mimoman_nar = podíl dětí narozených mimo manželství, ženy_ZŠ = podíl žen s dokončeným základním 
vzděláním,muži_ZŠ = podíl mužů s dokončeným základním vzděláním, ženy_VŠ = podíl žen s dokončeným 
vysokoškolským vzděláním, muži_VŠ = podíl mužů s dokončeným vysokoškolským vzděláním; antikonc = podíl žen 
užívajících hormonální nebo nitroděložní antikoncepci, prum_mzda = průměrná mzda, ženy_zaměst = zaměstnanost 
žen; nezaměst = celková míra nezaměstnanosti, dokon_byt = počet dokončených bytů v daném roce, hodnota_bytu = 
průměrná hodnota 1 bytu, podíl_ch_b =podíl hrubých peněžních příjmů domácností s nejnižšími příjmy (spodní 
decil) na příjmech domácností s nejvyššími příjmy (horní decil) 
Zdroj dat: www.czso.cz; www.uzis.cz; vlastní výpočet 

Minimálně 70 % variability každé proměnné je vysvětleno nově vzniklými faktory. Nejnižší 
variabilita je vysvětlena nově vzniklými faktory pro ukazatel úhrnné rozvodovosti (70,0 %), 
nejvyšší pro ukazatel kalendářního času (99,5 %). Takovéto hodnoty komunalit lze považovat 
za dostatečné a zvolený model za vhodný19. 

Posledním výstupem faktorové analýzy je závislost vývoje hodnoty faktorových skóre nově 
vzniklých faktorů na kalendářním čase. Faktorová analýza nám již ukázala, že čas významným 
způsobem ovlivňuje proměnné, které sytí první faktor. Jakým způsobem však čas ovlivňuje tyto 
proměnné a jakým způsobem ovlivňuje proměnné, které sytí druhý faktor, nám ukáže až 
následující výpočet.  

Pro tento účel jsme vypočítali novou faktorovou analýzu s pouze 15ti vstupními 
proměnnými. Kalendářní čas již nebyl do faktorové analýzy zařazen. I v tomto případě byly na 
základě faktorové analýzy seskupeny původní proměnné do dvou faktorů, kdy jeden faktor byl 
sycen pouze dvěma proměnnými a druhý faktor zbylými (výsledky faktorových zátěží byly 
obdobné jako v tabulce 9). Pro každý ze dvou nově vzniklých faktorů jsme pomocí programu 
SAS vypočítali hodnoty tzv. faktorových skóre, které charakterizují každý z faktorů a zároveň 
jsou ve formátu, v jakém byly řazeny původní proměnné. Jestliže každá vstupní proměnná 
v našem případě obsahovala informace za šestnáct po sobě jdoucích let od roku 1993 do roku 
2008, potom i hodnoty faktorových skóre pro oba faktory budou mít formát šestnácti po sobě 
jdoucích hodnot. Závislost kalendářního času na hodnotách faktorových skóre získáme např. 
vynesením hodnot faktorových skóre obou faktorů do obrázku, kdy na ose x bude kalendářní 
čas (tedy roky od 1993 do 2008) a na ose y hodnoty, které nabývají v jednotlivých letech 
faktorová skóre. V případě, že by z obrázku bylo patrné, že hodnoty faktorových skóre 
nevykazují v čase výrazné výkyvy (např. konstantní, či lineárně rostoucí/klesající), lze vyloučit 
vliv kalendářního času na vývoj hodnot nově vzniklých faktorů resp. původních proměnných, 

                                                
19 Vhodnost modelu byla rovněž ověřena pomocí Kaiserova MSA pravidla. Pokud všechny původní 
proměnné a rovněž celý model nabývá dle tohoto pravidla hodnot vyšších než 0,5, je model vhodně 
zvolený. Více než 90 % proměnných i celý model této hodnoty nabývají, čímž se vhodnost modelu 
o dvou faktorech potvrdila vhodně zvolený model o dvou faktorech. 

http://www.czso.cz;
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a tím prohlásit výsledky korelační analýzy za vypovídající. Následující obrázek znázorňuje 
vývoj faktorových skóre v čase.  

Obr. 21: Vývoj faktorových skóre v čase 
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Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 

Výsledky analýzy faktorových skóre reflektují vývoj vybraných proměnných, které sytí faktor 1 
a faktor 2. Zatímco faktor 1 je sycen proměnnými, jejichž vývoj byl ve sledovaném období 
téměř bez výkyvů (buď převážně rostoucí nebo převážně klesající), faktor 2 je sycen 
proměnnými, jejichž hodnoty mezi roky 1993 a 2008 značně kolísaly (úhrnná plodnost měla 
v první polovině 90. let klesající tendenci, v roce 1999 dosáhla svého minima a od roku 1999 již 
nepřetržitě rostla až do roku 2008; vývoj míry nezaměstnanosti mezi roky 1993 a 2008 by šel 
graficky znázornit bimodální křivkou s minimy v letech 1996 a 2008 a maximem kolem roku 
2000). Proto křivka faktorových skóre prvního faktoru má ve sledovaném období trvale rostoucí 
trend bez větších odchylek (s výjimkou pro roky 1993 až 1995), zatímco křivka faktorových 
skóre druhého faktoru má trend proměnlivý. 

Pomocí faktorové analýzy jsme chtěli analyzovat vliv času na průběh sledovaných patnácti 
proměnných a potvrdit resp. vyvrátit tak výsledky korelační analýzy. Vývojový trend pouze 
dvou proměnných (úhrnná plodnost a míra nezaměstnanosti) se ve sledovaném čase změnil, což 
znehodnocuje výsledky korelační analýzy těchto dvou proměnných s ukazatelem sňatečnosti. 
Zbylých 13 proměnných vykázalo ve sledovaném období stabilní průběh bez větších výkyvů 
a výsledky korelační analýzy pro těchto 13 proměnných a ukazatel úhrnné sňatečnosti 
svobodných můžeme přijmout za vypovídající. Druhým cílem faktorové analýzy bylo získat 
nižší počet nových faktorů než bylo původních proměnných, které by bylo možné použít jako 
vstupy do regresní analýzy. Oba faktory, které vzešly z faktorové analýzy, jsou však syceny 
proměnnými s odlišnou povahou (kombinace proměnných z oblastí demografické, 
makrosociální i makroekonomické) a jejich využití a interpretace by v případě další analýzy 

http://www.czso.cz


Zdeněk Dušek: Analýza procesů formování a rozpadu rodin s využitím modelů vícestavové demografie 
                                                                                                                                                                71 

byly jen velice obtížné. Proto vstupem do regresní analýzy, která je podrobně popsána 
v následující kapitole, jsou původní proměnné namísto dvou nově vzniklých faktorů. 

6.3.3 Regresní analýza 

Regresní analýza je jedna ze základních statistických metod, která zkoumá formy vztahu 
náhodných veličin. Ve většině případů je předem určena závisle proměnná (též se nazývá 
vysvětlovaná proměnná) a nezávisle proměnná (vysvětlující proměnná). V našem případě byla 
za závisle proměnnou stanovena úhrnná sňatečnost svobodných a za nezávisle proměnné 
zvolené (výše uvedené) demografické, makrosociální a makroekonomické ukazatele, které 
budou vstupovat do regresní analýzy a významnost jejich vlivu na proces sňatečnosti se 
pokusíme objasnit.  

Regresní analýza obecně slouží pro kvantitativní popis závislosti mezi proměnnými 
a představuje významnou pomoc při řešení otázky, zda mezi sledovanými statistickými znaky 
existuje reálná příčinná souvislost. Znalost regresní funkce umožňuje provádět tzv. regresní 
odhady, které spočívají v tom, že ze známých nebo předpokládaných hodnot jedné (nebo více) 
proměnné (proměnných) usuzujeme na hodnoty druhé veličiny modelu. Nejznámější 
charakteristikou kvality regresního modelu je koeficient determinance R2. Koeficient 
determinace nabývá hodnot z intervalu <0;1> a udává, jakou část celkové variability 
pozorovaných hodnot lze vysvětlit daným modelem (Wikipedia, 2010). 

Pro výpočet vícenásobné regrese byl využit statistický program SAS 9.2, který nabízí 
velkou škálu metod, které lze na výpočet aplikovat. Jako nejvhodnější metoda pro náš výpočet 
byla zvolena metoda adjustovaných koeficientů determinance (z anglického adjusted r-square). 
Na rozdíl od metody klasických koeficientů determinance, při které s každou další nezávisle 
proměnnou, která vstupuje do výpočtu, vzroste velikost vysvětlené variability závisle proměnné, 
počítá pouze s těmi nezávisle proměnnými, které přispívají k vysvětlované variabilitě 
významnou měrou nebo takovou měrou, která je větší než při náhodném působení nezávisle 
proměnných na závisle proměnnou (SAS, 2006). Nutným vstupem do regresní analýzy byla 
standardizace původních proměnných na tzv. standardní beta proměnné, které na rozdíl od 
původních proměnných nemají odlišnou škálu hodnot. Pomocí regresní analýzy budeme 
testovat hypotézu o nezávislosti závisle proměnné na nezávisle proměnných. 

V následující tabulce můžeme vidět základní charakteristiky vypočteného modelu. Podle 
nejvyšší dosažené hodnoty adjustovaného koeficientu determinance (0,95) byla jako nejlepší 
regresní model zvolena regresní rovnice s pěti vysvětlujícími proměnnými, které se na celkové 
variabilitě závisle proměnné (v tomto případě úhrnné sňatečnosti svobodných) podílejí 96,7 %.  

Tab. 11: Výsledky vícenásobné regresní analýzy pro závisle proměnnou – úhrnná sňatečnost 
svobodných – A  
Proměnná Hodnota parametru  

nestandardizovaných  
Hodnota parametru 
standardizovaných 

p-hodnota 

Intercept -55,05 0,00 0,0501 

Úp 24,13 0,91 0,0009 

Předm_konc 1,02 2,21 0,0229 

Mimoman_nar -0,92 -1,71 0,0642 
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Antikonc 1,28 3,42 0,0017 

Dokon_Byt 0,01 0,30 0,1604 

Vysvětlivky: úp = úhrnná plodnost, předm_konc = předmanželské koncepce, mimoman_nar = podíl dětí narozených 
mimo manželství, antikonc = podíl žen užívajících hormonální nebo nitroděložní antikoncepci, dokon_byt = počet 
dokončených bytů v daném roce. 
Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Na základě regresní analýzy byly za nezávisle proměnné vybrány úhrnná plodnost, 
předmanželské koncepce, podíl mimomanželsky narozených dětí, podíl žen užívajících 
antikoncepci a počet dokončených bytů. Ve sloupci s názvem „hodnota parametru nestd.“ 
vidíme regresní β koeficienty pro každou nezávisle proměnnou a pro hodnotu interceptu 
(intercept je průsečík regresní přímky s osou y). Ve sloupci „hodnota parametru 
standardizovaných“ vidíme standardizované  regresní β koeficienty pro každou nezávisle. 
Poslední sloupec nám udává tzv. p-hodnotu, pomocí které přijímáme nebo zamítáme hypotézu 
o nezávislosti vybraných nezávisle proměnných na závisle proměnné.  

P-hodnota celého modelu je nižší než 0,01, tudíž hypotéza o nezávislosti závisle proměnné 
na proměnných nezávislých může být zamítnuta na 99% intervalu spolehlivosti. Z tabulky je 
však patrné, že ne všechny proměnné dosáhly takové p-hodnoty. Pokud bychom interval 
spolehlivosti ponechali na 99% hranici, měla by signifikantní vliv na úroveň úhrnné sňatečnosti 
pouze úroveň úhrnné plodnosti (pouze úhrnná plodnost má p-hodnotu nižší než 0,01). Závislost 
úhrnné sňatečnosti svobodných a úhrnné plodnosti se však projevuje spíše opačně, tedy že 
hodnota úhrnné sňatečnosti svobodných historicky měla a má vliv na hodnotu úhrnné plodnosti. 
Proto, abychom v modelu mohli ponechat více nezávisle proměnných, rozšíříme interval 
spolehlivosti na hodnotu 90 %, čímž nám vzroste hraniční p-hodnota, při které ještě zamítáme 
nulovou hypotézu o nezávislosti proměnných. Na 90% intervalu spolehlivosti mají signifikantní 
vliv na hodnotu úhrnné sňatečnosti svobodných ukazatele: úhrnná plodnost, podíl 
předmanželských koncepcí, podíl mimomanželsky narozených dětí a podíl žen užívajících 
antikoncepci (jejich p-hodnota je nižší než 0,1). Pro tyto čtyři nezávisle proměnné sestavíme 
novou regresní funkci, čímž získáme nové parametry regresní rovnice. 

Tab. 12: Výsledky vícenásobné regresní analýzy pro závisle proměnnou – úhrnná sňatečnost 
svobodných – B 
Proměnná Hodnota parametru  

nestandardizovaných  
Hodnota parametru 
standardizovaných 

p-hodnota 

Intercept -51,36 0,00 0,0739 
Úp 30,96 1,70 0,0001 
Předm_konc 0,83 1,81 0,0409 
Mimoman_nar -1,36 -2,52 0,0028 
Antikonc 1,52 4,06 0,0002 

Vysvětlivky: úp = úhrnná plodnost, předm_konc = předmanželské koncepce, mimoman_nar = podíl dětí narozených 
mimo manželství, antikonc = podíl žen užívajících hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. 
Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Nová regresní rovnice vysvětluje 95,9 % celkové variability závisle proměnné. Rovnice 
regresní přímky má tento tvar: 
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ús = 1,70x1 + 1,81x2 – 2,52x3 + 4,06x4, kde 
• x1 je úhrnná plodnost; 
• x2 je podíl předmanželských koncepcí; 
• x3 je podíl mimomanželsky narozených dětí; 
• x4 je podíl žen užívajících antikoncepci. 

Abychom vyloučili lineární závislost jednotlivých nezávisle proměnných, které vstupují do 
regresní analýzy, byl proveden tzv. Durbin-Watsonův test pro nezávislost reziduí. Pokud 
hodnota Durbin-Watsonova testu je blízká číslu 2, rezidua nejsou autokorelovaná (nejsou 
vzájemně lineárně závislá). Výsledek Durbin-Watsonova testu našeho regresního modelu je 
2,35, čímž byla potvrzena správnost zvoleného regresního modelu.  

Stejně jako korelační analýza zkoumala závislost úhrnné sňatečnosti svobodných a hrubé 
míry sňatečnosti na vysvětlujících proměnných, rovněž pomocí regresní analýzy byla snaha 
vyčíslit vliv nezávisle proměnných na hrubé míře sňatečnosti. Postup výpočtu byl obdobný jako 
v  případě úhrnné sňatečnosti svobodných. 

Ideální regresní rovnicí, která byla na základě adjustovaných reziduí zvolena (hodnota 
adjustovaného rezidua byla 0,91), tvořily následující nezávisle proměnné. 

Tab. 13: Výsledky vícenásobné regresní analýzy pro závisle proměnnou – hrubá míra sňatečnosti – A 
Proměnná Hodnota parametru  

nestandardizovaných  
Hodnota parametru 
standardizovaných 

p-hodnota 

Intercept -7,07 0,00 0,0369 
Předm_konc 0,17 4,07 0,0011 
Muži_VŠ 0,13 0,39 0,1629 
Antikonc 0,79 2,40 0,0223 
Dokon_Byt <0,01 0,87 0,0001 

Vysvětlivky: Předm_konc = předmanželské koncepce, Muži_VŠ = podíl mužů, které mají dokončené vysokoškolské 
vzdělání, antikonc = podíl žen užívajících hormonální nebo nitroděložní antikoncepci, dokon_byt = počet 
dokončených bytů v daném roce. 
Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

I v tomto případě si regresní model vyžaduje úpravu z důvodů statistické nevýznamnosti 
parametru podílu mužů s dokončeným vysokoškolským vzděláním, jehož p-hodnota je vyšší 
než potřebná hodnota 0,1, při které ještě zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti proměnných 
(i v tomto regresním modelu předpokládáme zachování 90% intervalu spolehlivosti). 

Tab. 14: Výsledky vícenásobné regresní analýzy pro závisle proměnnou – hrubá míra sňatečnosti – B 
Proměnná Hodnota parametru  

nestandardizovaných  
Hodnota parametru 
standardizovaných 

p-hodnota 

Intercept -5,14 0,00 0,0934 
Předm_konc 0,15 3,74 0,0019 
Antikonc 0,08 2,34 0,0294 
Dokon_Byt <0,01 0,98 0,0221 

Vysvětlivky: Předm_konc = předmanželské koncepce, antikonc = podíl žen užívajících hormonální nebo nitroděložní 
antikoncepci, dokon_byt = počet dokončených bytů v daném roce. 
Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Nový regresní model vysvětluje 91,8 % variability nezávisle proměnných. Za předpokladu 
zachování 90% intervalu spolehlivosti má výsledná regresní rovnice, která určuje vliv nezávisle 

http://www.czso.cz
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proměnných (podílu předmanželských koncepcí, podílu žen užívající antikoncepci a počtu 
dokončených bytů) na hrubé míře sňatečnosti jako závisle proměnné, následující tvar: 
ús= 3,74x1 + 2,34x2 + 0,98x3, kde 

• x1 je podíl předmanželských koncepcí; 
• x2 je podíl žen užívajících antikoncepci; 
• x3 je počet dokončených bytů. 

Aby byla vyloučena možná lineární závislost nezávisle proměnných, byl opět proveden Durbin-
Watsonův test nezávislosti reziduí. V tomto případě je výsledek Durbin-Watsonova testu 2,44, 
což vypovídá o neautokorelovanosti reziduí, čímž byla potvrzena správnost zvoleného modelu.  

6.3.5 Shrnutí 

Tato podkapitola se pokusila na základě statistických metod korelace, faktorové analýzy 
a lineární regrese kvantifikovat vliv vysvětlujících proměnných, které spadají do oblasti 
demografické, makrosociální a makroekonomické, na ukazatele sňatečnosti. Korelační analýza 
prokázala lineární závislost mezi ukazatelem úhrnné sňatečnosti svobodných a ukazateli úhrnné 
plodnosti a cenové hodnoty bytů, jejichž Pearsonův korelační koeficient v absolutní hodnotě byl 
vyšší než 0,5. Výrazně více vysvětlujících proměnných projevuje lineární závislost s ukazatelem 
hrubé míry sňatečnosti. Pomocí korelační analýzy byly jako signifikantně závislé identifikovány 
tyto proměnné: úhrnná rozvodovost, úhrnná plodnost, předmanželské koncepce, 
mimomanželsky narozené děti, ženy se základním vzdělání, muži se základním vzděláním, 
podíl žen užívající antikoncepci, průměrná mzda, zaměstnanost žen, nezaměstnanost, průměrná 
hodnota bytu.  

Pomocí faktorové analýzy jsme chtěli vyloučit vliv trendu jednotlivých proměnných (čímž 
bychom potvrdili výsledky korelační analýzy) a zúžit počet proměnných na faktory, které by 
následně byly použity při regresní analýze. Ukazatel kalendářního času se projevil jako 
významná proměnná, která sytí jeden ze dvou nově vzniklých faktorů. Faktorová analýza nám 
zároveň rozdělila vysvětlující proměnné na ty, které mají v průběhu kalendářního času stabilní 
průběh a na ty, které kolísají. Proměnné s nekolísavým průběhem ve sledovaném období byly 
následně označeny za proměnné, které lze analyzovat pomocí korelační analýzy. Proměnné 
s kolísavým průběhem, mezi které ze zvolených proměnných patří pouze úhrnná plodnost 
a míra nezaměstnanosti, pro korelační analýzu vhodné nejsou.  

Poslední statistickou metodou využitou v této části byla vícenásobná lineární regrese. 
Faktorová analýza zúžila počet vstupních proměnných na menší počet faktorů, avšak tyto 
faktory nebyly pro regresní analýzu vhodným vstupem, tudíž do regrese vstupovaly původní 
proměnné. Na základě regresní analýzy byly sestaveny dvě regresní přímky, které popisují 
závislost závisle proměnných úhrnné sňatečnosti svobodných v prvním případě a hrubé míry 
sňatečnosti v druhém případě, na nezávisle proměnných. První regresní model identifikoval za 
proměnné ovlivňující úroveň úhrnné sňatečnosti svobodných úhrnnou plodnost, předmanželské 
koncepce, podíl dětí narozených mimo manželství a podíl žen užívajících hormonální nebo 
nitroděložní antikoncepci. Druhý regresní model postavený na závislosti hrubé míry sňatečnosti 
identifikoval tyto nezávisle proměnné: předmanželské koncepce, podíl žen užívajících 
hormonální nebo nitroděložní antikoncepci a počet dokončených bytů v daném roce. 
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Výše uvedená kapitola nám ukázala, že téměř každá ze zvolených proměnných nějakým 
způsobem působí na úroveň a vývoj ukazatelů sňatečnosti. Tyto výsledky tak pouze dokládají 
fakt, že vývoj úrovně sňatečnosti v České republice je velice těžké komplexně vysvětlit a že 
existuje celá řada faktorů, které pravděpodobně stály za poměrně výrazným poklesem 
sňatečnosti v České republice za posledních 16 let. 

6.4 Hlubší analýza vývoje intenzity sňatečnosti za využití metody 
dekompozice 

Poslední podkapitola této části, která se pokusí více přiblížit důvody poklesu úrovně sňatečnosti 
v České republice od jejího vzniku až po současnost, bude postavena na statistické komponentní 
metodě zvané dekompozice. 

Dekompoziční metoda by se dala přirovnat k jiné statistické metodě, a to k regresní analýze, 
protože stejně jako ona se i dekompozice snaží rozdělit celkovou variabilitu závisle proměnné 
na dvě či více částí, které jsou svázány s odpovídajícími nezávisle proměnnými. 
V demografické analýze se používá řada dekompozičních metod, pomocí kterých se analyzují 
různé demografické ukazatele. V této práci jsme se inspirovali dekompozicí, kterou jako první 
publikovala Kitagawa (1955). Její práce přibližuje komponentní metodu k metodě přímé 
standardizace, při které se autorka snaží celkový rozdíl mezi hrubými měrami rozložit na vliv 
dvou  složek – intenzity analyzovaného procesu a věkové struktury (Kitagawa, 1955). 

Dekomponovaným ukazatelem v  případě této práce je hrubá míra sňatečnosti. Ačkoliv je 
tento ukazatel hrubý, tedy nestandardizovaný, jeho vypovídací schopnost je větší než v případě 
ostatních nestandardizovaných hrubých měr (např. úmrtnosti) a z jeho vývoje lze vyvozovat 
závěry o změně poměrů sňatečnosti v daném čase na daném místě. Hrubá míra sňatečnosti 
klesla v České republice od roku 1993 z hodnoty 6,39 sňatků na 1000 obyvatel na hodnotu 5,03 
sňatků na 1000 obyvatel v roce 2008. Tento pokles byl způsoben jak poklesem sňatků ve 
sledovaném období (pokles z 66 033 na 52 457 mezi lety 1993 a 2008), tak i vzestupem počtu 
obyvatel ČR (přibližně z 10,33 milionů na 10,43 milionů) (ČSÚ7).  

Na základě dekompozice dle Kitagawy (1955) byl rozdíl mezi hodnotami hrubých měr na 
začátku a na konci sledovaného období rozdělen jednak na vliv změny intenzity sňatečnosti 
a jednak na vliv změny věkové struktury. Dekompozice byla provedena zvlášť pro muže a 
zvlášť pro ženy, kdy jednou byly za vstupní ukazatele brány míry sňatečnosti podle věku 
ženicha (nezávisle na tom, zda se jednalo o první, nebo opakované sňatky) a podruhé míry 
sňatečnosti podle věku nevěsty. Druhým vstupním ukazatelem byla relativní věková struktura 
za celé obyvatelstvo, tedy za obě pohlaví dohromady20.  

                                                
20 V rámci kontroly byl rovněž proveden výpočet, kdy vstupním ukazatelem byla věková struktura mužů 
a žen zvlášť. Výsledná hrubá míra sňatečnosti, která vstupovala do výpočtu, byla v tomto případě 
přibližně dvakrát navýšena, kvůli poklesu jmenovatele z celkové populace na populaci pouze mužů resp. 
žen. Výsledky rozkladu hrubé míry sňatečnosti na vliv změny intenzity sňatečnosti a na vliv změny 
věkové struktury byly srovnatelné s výpočtem, kdy věková struktura nebyla tříděna dle pohlaví. Rozdíl 
mezi výsledky pro jednotlivé vlivy byl nárůst resp. pokles o 0,06 procentních bodů pro vliv intenzity 
sňatečnosti resp. vliv věkové struktury mužů a nárůst resp. pokles o 0,56 procentních bodů pro vliv 
věkové struktury resp. intenzity sňatečnosti žen. 
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V následující tabulce vidíme výsledky dekompozice. 

Tab. 15: Dekompozice hrubých měr sňatečnosti, dva vlivy, ČR, 1993–2008  
 HMS 1993 HMS 2008 Rozdíl HMS 1993 a 2008 
 6,39 5,03 1,36 

Ženy    
vliv změny věkové struktury 5,3 % → 0,07 
vliv změny intenzity sňatečnosti 94,7 % → 1,29 
SUMA vlivů 100,0 % → 1,36 

Muži    
vliv změny věkové struktury -25,6 % → -0,35 
vliv změny intenzity sňatečnosti 125,6 % → 1,71 
SUMA vlivů 100,0 % → 1,36 

Poznámky: HMS = hrubá míra sňatečnosti 
Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Z výše uvedené tabulky je patrné, že na poklesu hrubé míry sňatečnosti v České republice 
mezi roky 1993 a 2008 se více podílela změna intenzity sňatečnosti než změna věkové 
struktury. Zatímco pokles intenzity sňatečnosti u žen se podílel na celkovém poklesu hrubé míry 
sňatečnosti téměř 95 %, pokles intenzity sňatečnosti mužů se na celkovém poklesu podílel více 
než 125 %. Hodnota 125 % je způsobena faktem, že efekt změny věkové struktury působil proti 
poklesu hrubé míry sňatečnosti. 

Následující dvě tabulky vychází ze stejného principu dekompozice inspirovaného 
Kitagawou (1955), avšak s tím rozdílem, že dekomponovaným ukazatelem v tomto případě byla 
hrubá míra sňatečnosti členěná pro osoby mladší 49 dokončených let a pro osoby starší 50 let. 
Tímto členěním populace jsme chtěli analyzovat situaci zvlášť pro osoby ve fertilním věku a pro 
osoby mimo tento věk. Dekompozice byla provedena odděleně pro obě pohlaví. 

Tab. 16: Věkově diferencovaná dekompozice hrubých měr sňatečnosti, dva vlivy, ČR, 1993–2008  
Mladší 49 dokončených let HMS 93 HMS 08 rozdíl HMS 93 - HMS 08 
Ženy 12,50 9,68 2,82 

vliv změny věkové struktury -3 % → -0,08 
vliv změny intenzity sňatečnosti 103 % → 2,91 

SUMA vlivů 100 % → 2,82 
Muži 11,86 9,17 2,69 

vliv změny věkové struktury -31 % → -0,85 
vliv změny intenzity sňatečnosti 131 % → 3,54 

SUMA vlivů 100 % → 2,69 
Poznámky: HMS = hrubá míra sňatečnosti 
Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Hrubá míra sňatečnosti pro osoby mladší 49 dokončených let byla vypočítána jako podíl 
počtu sňatků na střední stav sňatkuschopného obyvatelstva (v tomto případě byli za 
sňatkuschopné obyvatele považováni muži a ženy starší 16 let, protože právě v 15 letech věku 
došlo v roce 1993 k uzavírání prvních sňatků, a mladší 49 let). Na poklesu hrubé míry 
sňatečnosti mezi roky 1993 a 2008 se podílela především klesající intenzita sňatečnosti. Vliv 
věkové struktury působil jak u žen, tak i u mužů ve věkovém intervalu 15 až 49 let proti poklesu 
hrubé míry sňatečnosti. 

http://www.czso.cz
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Opačnou tendenci ve vývoji měla hrubá míra sňatečnosti vypočítaná pro osoby starší 50 let. 
Mezi roky 1993 a 2008 vzrostla intenzita sňatečnosti jak mužů, tak i žen v této věkové skupině. 
Na vzrůstu hrubé míry sňatečnosti se přibližně z 90 % podílela rostoucí intenzita sňatečnosti 
(z 96 % v případě žen; z 87 % v případě mužů). Rovněž věková struktura působila pozitivně na 
rostoucí tendence ve vývoji hrubé míry sňatečnosti.  

Tab. 17: Věkově diferencovaná dekompozice hrubých měr sňatečnosti, dva vlivy, ČR, 1993–2008  
Starší 50 let HMS 93 HMS 08 rozdíl HMS 93 - HMS 08 
Ženy 0,50 0,87 -0,37 

vliv změny věkové struktury 4 % → -0,01 
vliv změny intenzity sňatečnosti 96 % → -0,36 

SUMA vlivů 100 % → -0,37 
Muži 0,92 1,27 -0,35 

vliv změny věkové struktury 13 % → -0,05 
vliv změny intenzity sňatečnosti 87 % → -0,30 

SUMA vlivů 100 % → -0,35 
Poznámky: HMS = hrubá míra sňatečnosti 
Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Z tabulek 16 a 17 vyplývá, že zatímco u žen a mužů ve věku do 49 dokončených let 
poklesla úroveň sňatečnosti, u osob starších 50ti let úroveň sňatečnosti vzrostla. Již dříve bylo 
uvedeno, že pokles intenzity sňatečnosti ve sledovaném období je patrný především u mladších 
osob, což odpovídá i výsledkům této dekompozice. Průměrný věk při sňatku se posouvá do 
vyššího věku stejně jako se v průměru posouvají i všechny sňatky do vyšších věků, tedy i nad 
věk 50 let. Zatímco ve sledovaném období výrazně poklesl počet uzavřených sňatků osobami 
mladšími 50ti, vzrostl počet sňatků uzavřených osobami staršími 50ti let21.  

Třetí dekompozice, která byla v rámci této práce provedena, byla opět inspirována 
Kitagawou (1955), ale zatímco tradiční dekompoziční metoda této demografky vychází z dělení 
na dva efekty, zde provedená dekompozice kromě vlivu změny věkové struktury a změny 
intenzity sňatečnosti přidává ještě změnu podílu prvních (a tím i opakovaných) sňatků na všech 
sňatcích v daném roce. Jak již bylo zmíněno v první kapitole, podíl prvních sňatků na celkovém 
počtu sňatků klesl ve sledovaném období z hodnoty 77,9 % na hodnotu 72,7 %, z čehož lze 
usuzovat, že tento fakt může být jednou z příčin poklesu souhrnných ukazatelů úrovně 
sňatečnosti. Dekompozice byla z tohoto důvodu doplněna o ukazatel podílu sňatků prvních 
pořadí na celkovém počtu sňatků, tříděný dle věku nevěsty resp. ženicha. 

Tab. 18: Dekompozice hrubých měr sňatečnosti, tři vlivy, ČR, 1993–2008 
 HMS 93 HMS 08 rozdíl HMS 93 - HMS 08 
 6,39 5,03 1,36 
Ženy    

vliv změny věkové struktury 16,1 % → 0,22 
vliv změny intenzity sňatečnosti 148,7 % → 2,02 
vliv změny rozložení sňatků -65,3 % → -0,89 
SUMA vlivů 99,5 % → 1,35 

Muži    

                                                
21 Např. počet sňatků uzavřených muži mladšími 50ti let klesl z 79 545 v roce 1993 na 47 811 v roce 
2003. Ve stejném období vzrostl počet sňatků uzavřených muži staršími 50ti let z 3 049 na 4 646 (ČSÚ8) 

http://www.czso.cz
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vliv změny věkové struktury -15,3 % → -0,21 
vliv změny intenzity sňatečnosti 164,6 % → 2,25 
vliv změny rozložení sňatků -51,0 %  -0,70 
SUMA vlivů 98,3 % → 1,34 

Poznámky: HMS = hrubá míra sňatečnosti 
Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Jak je na první pohled patrné, trojkomponentní model dekompozice hrubé míry sňatečnosti 
neodpovídá realitě tak, jako model předchozí, dvoukomponentní. Podíl vysvětleného rozdílu 
mezi hrubými měrami sňatečnosti v roce 1993 a v roce 2008 byl v případě žen 99,5 %, 
v případě mužů 98,3 %. Nalézt dopočet do 100 % by znamenalo nalézt možnou interakci mezi 
počítanými třemi faktory či nalézt další faktor, který by zbylou hodnotu rozdílu mezi hrubými 
měrami vysvětloval. I přesto můžeme z výsledků tohoto modelu vyvozovat, že změna podílu a 
rozložení prvních sňatků působila proti poklesu hrubé míry sňatečnosti, v případě žen 65,3 %, 
v případě mužů 51,0 %.  

6.4.1 Shrnutí 

Na základě metody dekompozice byl analyzován vliv změny věkové struktury, změny intenzity 
sňatečnosti a rozložení prvních sňatků v populaci České republiky. Výsledky ukázaly, že za 
poměrně výrazným propadem hrubé míry sňatečnosti, která poklesla ve sledovaném období 
o více než 20 %, stojí zejména změna intenzity sňatečnosti, jejíž změna byla patrná jak u mužů, 
tak i u žen. Vliv změny věkové struktury nebyl tak výrazný, v některých případech působil 
dokonce proti poklesu hrubé míry sňatečnosti. Pokles podílu prvních sňatků působil proti 
poklesu úrovně sňatečnosti v České republice ve sledovaném období. 

http://www.czso.cz
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Kapitola 7 

Analýza formování a rozpadu rodin s využitím tabulek 
života 

Základním nástrojem demografické analýzy jsou tabulky života, které popisují vývoj 
hypotetických lidských kohort (např. generací), jejichž členové prožili stejnou událost (např. 
narození) ve stejný okamžik a byli vystaveni neměnícím se věkově-specifickým měrám 
demografických procesů (Buttner, 1985). Při aplikaci tabulek života transformujeme reálnou 
populaci na populaci modelovou, a to včetně událostí, které během svého života tato populace 
prožije. Nově vzniklá tabulková populace má oproti reálné tu výhodu, že je očištěna od vlivu 
rušivých událostí, čímž vzniká obraz populace srovnatelný z mnoha hledisek. 

7.1 Klasické tabulky života 

Analýza pomocí tabulek života je metoda využívaná již více než 300 let. Prvopočátek použití 
tabulek života se datuje do 17. století, kdy anglický demograf John Graunt (1662) aplikoval tuto 
metodu na analýzu úmrtnosti Londýňanů. Klasická demografická analýza pracuje s tzv. 
jednostavovým modelem, tedy modelem, který v sobě obsahuje jednu (např. úmrtí) nebo více 
událostí (např. sňatek a úmrtí), ale pouze jeden stav (např. stav svobodný u tabulek sňatečnosti). 
Při analýze pomocí těchto tabulek jsou potom zkoumány přechody mezi tímto stavem (např. 
stavem svobodný) a stavem (např. stavem sezdaný), ve kterém jedinec přestává být objektem 
zkoumání (proto se tomuto druhu tabulek říká „dekrementní“ neboli úbytkové). Tento stav se 
také nazývá „stavem absorpčním“ a v praxi se jím rozumí při analýze úmrtnostních tabulek stav 
zemřelý, při analýze sňatečnostních tabulek stav sezdaný, při analýze migrace stav vystěhovalý 
apod. (Koschin, 1992). Nejjednodušší tabulky života analyzují život jedné lidské kohorty (např. 
generace) od narození prvního jedince až po smrt posledního příslušníka dané kohorty. 

7.2 Vícestavové tabulky života 

Hlavním nedostatkem tradičního výpočtu tabulek života je nemožnost zpětných návratů do 
tabulkové populace. S tímto problémem se setkáváme např.: 

• při analýze rodinného stavu, kdy osoba jednou provdaná se může rozvést, může 
ovdovět a stát se tak opět sňatkuschopnou; 
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• při analýze ekonomické aktivity žen, kdy žena mezi stavy ekonomické aktivity 
a neaktivity několikrát za život přejde např. z důvodu mateřství; 

• při analýze zdravotního stavu, kdy osoba, která jednou onemocní, se může znovu 
uzdravit. 

Vícestavová demografie uvažuje řád tabulek nejen dekrementní jako v případě klasických 
tabulek života, ale i inkrementní (tedy příbytkový). Tento přístup umožňuje osobě se zpětně 
zařadit do tabulkové populace na základě stejné (zpětné) události (Rychtaříková, 2008). 

První použití vícestavové demografie bylo od DuPasquiera (Schoen, 1988), který analyzoval 
přechod mezi stavem zdravý-nemocný na datech ze zdravotních pojištění. Pokud je Graunt 
považován za průkopníka metody využití tabulek života, potom otcem konceptu analýzy 
populace pomocí vícestavové demografie je americký demograf Andrej Rogers. Ten poprvé 
využil a následně i popsal tento modelový postup při analýze vnitřní migrace v 60. letech 20. 
století ve Spojených státech amerických a nazval ho tzv. Multiregionální demografií (Koschin, 
1992). Zobecněním jeho postupu, který sleduje migrační proudy tj. imigraci a emigraci mezi 
jednotlivými státy, na pohyb obyvatelstva mezi vybranými stavy, vzniká tzv. vícestavová 
demografie. Hlavním vstupem pro tento typ analýzy jsou data tříděná dle jednotlivých stavů. 
Předmětem studia demografie je demografická reprodukce v průběhu celého lidského života 
tzv. životního cyklu (Koschin, 1992). Díky složitosti a obsáhlosti lidského života, který vzniká 
zrozením jedince a končí jeho úmrtím, zkoumá demografie životní cyklus zvlášť podle 
jednotlivých stavů, ve kterých se jedinec nachází a událostí, které těmto stavům předcházely. 
Vhodnou metodu pro studium přechodů definoval Elder (Espenshade, 1982) jako „věkově 
specifickou cestu jedince v daném prostředí od narození až po smrt“. Životní cesta musí být 
odlišena od životního cyklu, který referuje na jednotlivé významné události života, kterými 
člověk prochází (např. narození, sňatek, vstup do práce, rodičovství, atd.). V perspektivě 
„životní cesty“ je individuum v dané mezietapě životního cyklu, která se nachází mezi 
jednotlivými událostmi životního cyklu a z této mezietapy se s danou pravděpodobností 
přesouvá (Espenshade, 1982). Individuum může některé události přeskočit (narození dítěte) 
a některé uskutečnit vícekrát (sňatek). Jedinec stráví větší či menší období ve stavech, kterým 
tyto události předcházely. Studium životního cyklu individua nám dává přesnou chronologickou 
představu o věku, příslušnosti k dané kohortě a délce trvání pobytu v jednotlivých stavech 
života. Každá vícestavová (neboli inkrementní-dekrementní neboli kombinovaná) tabulka života 
se zabývá minimálně dvěma odlišnými stavy mezi nimiž může osoba přecházet.  

V posledních čtyřech desítkách let došlo k velkému metodickému pokroku při výpočtu 
vícestavových modelů. Hougaard (1999) ve své stati uvádí čtyři základní přístupy, které lze 
aplikovat při: 

1. Výpočtu progresivního modelu: existuje pouze jediná cesta, jak vstoupit do daného 
stavu. Do počátečního stavu není možné se vrátit. Stávající stav v sobě odráží 
informace, kolik stavů a jaké stavy byly dříve navštíveny a podle jakého řádu, ale ne 
v jakých časech. Využití: např. při analýze plodnosti. 

2. Výpočtu Markovovského modelu: nejlepším způsobem jak zkonsolidovat historii 
událostí až do času t a stavu i je samotný stav i. Nezáleží na historii životního cyklu, ale 
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pouze na aktuálním stavu, který v sobě celou historii obsahuje. Využití: např. při 
analýze pracovního trhu. 

3. Výpočtu Semi-Markovovského (rozšířeného) modelu: pravděpodobnost přechodu 
z daného stavu závisí na čase posledního přechodu, jinak řečeno na délce setrvání 
v daném stavu. Semi-Markovovský model tudíž klade větší důraz na délku setrvání 
v daném stavu než na okamžik přechodu z tohoto stavu. Například vdova má nejvyšší 
pravděpodobnost úmrtí těsně po ovdovění. Využití: např. pokročilý model analýzy 
rodinného stavu. 

4. Výpočtu modelu pro data o dvou proměnných (tzv. bivariate modelu): v tomto přístupu 
se nehledí na věk jako na důležitou proměnnou. Rovněž neplatí pravidlo nezávislosti 
výskytu událostí. Tento model je převážně využíván při analýze přežívání dvojčat 
v průběhu jejich životního cyklu. 

Většina literatury nahlíží na vícestavovou demografii jako na Markovovský proces a zdůrazňuje 
jeho omezení: 

• Základním předpokladem Markovovského modelu je, že pravděpodobnost přechodu je 
závislá pouze na věku (čase) v daném okamžiku.  

• Chování kohorty je deterministické, všichni členové se chovají podle daného vzorce.  
• Modelová populace je homogenní a jedna osoba ve věku x se ze stavu i přesune se 

stejnou pravděpodobností jako osoba druhá v témže věku a stavu. 
• Individuální historie jedince (v jakých stavech se daný jedince nacházel, jak dlouho se 

v těchto stavech nacházel a další osobnostní charakteristiky) nejsou brány v potaz 
(Schoen, 1988). 

Přínos vícestavové demografie je patrný především při analýze longitudiálních dat (to 
vyplývá již z podstaty předmětu studia vícestavové demografie, kterým je životní cyklus jedince 
resp. populací). Vícestavový model je definován jako model pro popsání stochastického 
(náhodného) procesu, při kterém se v kterémkoliv čase nachází sledovaný jedinec v jednom ze 
sledovaných stavů. Změna stavů se nazývá přechodem nebo událostí (Hougaard, 1999). Hlavní 
cíle analýzy za pomoci vícestavové demografie je u všech příkladů stejný, a to popsání modelu, 
jak individuum přechází z jednotlivých diskrétních stavů. Ne každé individuum musí během 
svého života všemi stavy projít. 

Níže jsou uvedeny praktické příklady využití vícestavové demografie v praxi včetně 
modelu, který v této diplomové práci využijeme pro analýzu formování a rozpadu rodin v České 
republice (Schoen, 1988):  

1. Klasický model úmrtnostní tabulky, která analyzuje přechod mezi stavem života a smrti 
je zjednodušeným příkladem využití vícestavové resp. jednostavové demografie. 
Základem studia je jedna dekrementní tabulka a přechod mezi jedním tranzientním 
stavem (tedy stavem, ze kterého lze vystoupit a opakovaně do něj vstoupit; v tomto 
případě odpovídá tranzientní stav stavu života, ačkoliv do tohoto stavu nelze opakovaně 
vstoupit) a jedním stavem absorpčním (zemřelý). 

2. Model neslučitelných rizik užitý při analýze příčin úmrtí. Pouze stav života je 
tranzientní stav, všechny ostatní stavy (např. různé příčiny úmrtí) jsou stavy absorpční. 
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3. Model o dvou proměnných (tzv. bivariate model) popisující např. přežívání dvojčat 
(jsou možné pouze tři situace, které mohou nastat, tj. obě děti přežijí, obě zemřou 
a jedno přežije a jedno zemře). 

4. Model zdravotního postižení (tzv. disability model), který se využívá při analýze 
nevratných onemocnění – např. každé další vyšší stádium nemoci výrazně zvyšuje 
pravděpodobnost úmrtí (stádia nemoci jsou v tomto případě tranzientní stavy, smrt je 
stavem absorpčním). 

Výše zmíněné příklady analýzy pomocí vícestavové demografie mají kromě principu 
výpočtu ještě jednu společnou charakteristiku. U všech případů existují pouze úbytky 
(dekrementy) ze sledované populace. V žádném z příkladů není možný návrat do předchozího 
stavu. I přesto lze tyto příklady považovat za vhodné pro analýzu pomocí vícestavové 
demografie. 

5. Model opakujících se událostí, který analyzuje životní cestu jedince, při které je možný 
návrat do předchozího stavu. Typickými příklady využití tohoto druhu modelu jsou 
analýza rodinného stavu či analýza plodnosti žen. 

6. Multiregionální demografická analýza, která analyzuje migrační přechody mezi dvěma 
a více migračně otevřenými územími. 

7. Analýza vratných onemocnění, při které dochází k přechodu a návratu mezi stavem 
zdraví a nemoci. Na rozdíl od příkladu číslo 4 je u tohoto modelu připuštěn návrat ze 
stavu nemocný do stavu prostý nemoci (zdravý).  

8. Model analýzy trhu práce, který sleduje přechod mezi stavem ekonomické neaktivity 
a ekonomické aktivity, který jedinec ze sledované populace může několikrát za svůj 
život absolvovat.  

9. Analýza vytváření rodinných domácností (z anglického Household Status Life tables) je 
vlastně rozšířený model rodinného stavu, který kromě procesů utváření a zániku rodin 
sleduje i rození dětí v rodině a jejich přežívání. 

10. Analýza systému vzdělávání, která sleduje všechny události od zápisu studentů, školní 
docházky až po ukončení studia. 

11. Další příklady využití nedemografické povahy (studium společenské mobility, studium 
volební účasti sledované populace, apod.). 

Hlavní nedostatek výpočtu modelů vícestavové demografie spočívá v omezení tradičního 
Markovovského modelu. Stávající stav, ve kterém se sledovaná osoba nachází, je definován 
událostmi, které tento stav předcházely. Na základě výpočtu pomocí Markovovských řetězců 
však předpokládáme, že přechody ze současného stavu jsou ovlivněny pouze stávajícím stavem, 
ze kterého se přesunujeme a jsou tudíž nezávislé na stavech a událostech předchozích (Shavell, 
1999).  

Další omezující předpoklad vícestavové demografie je ten, že přechod mezi dvěma stavy je 
možný pouze jednou cestou. Z jednoho stavu do druhého se tudíž nelze dostat dvěma odlišnými 
způsoby (proto např. model přechodu mezi stavem těhotný a netěhotný nelze nazývat 
vícestavovým, protože mohu jak porodit tak potratit a konečný stav „netěhotný“ bude stejný) 
(Hougaard, 1999). 
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7.3 Analýza rodinného stavu 

Transverzální přístup při analýze procesů formování a rozpadu rodin je vhodný pro studium 
aktuální populace jako celku, ale tento přístup zastírá proces změny. Preferovaným je tudíž 
přístup longitudiální, který je založen na generačních datech, která zkoumají jednu generaci od 
narození prvního člena až po úmrtí člena posledního. Z důvodů dostupnosti datových zdrojů byl 
i přes některé zmíněné nevýhody použit v této práci transverzálním přístup (viz dále). 

Vícestavové tabulky představují dynamický, propojený systém. Tabulky rodinného stavu 
vycházejí z jednoho kořene tabulky, který představují osoby svobodné. Výstupem z tabulek 
vícestavové demografie jsou doby trvání strávené v jednotlivých stavech (např. ve stavu 
svobodný/á, vdaná/ženatý, rozvedený/á, ovdovělý/á) (Rychtaříková, 2008). 

Základním zdrojem dat pro konstrukci tabulek rodinného stavu je znalost přechodů mezi 
jednotlivými tranzientními stavy a přechody mezi tranzientními stavy do stavu absorpčního. 
Literatura uvádí tři základní pohledy na studium rodinného stavu s tím, že jeden přístup zcela 
převažuje: 

1. Analýza formování a rozpadu rodin o dvou stavech tranzientních a jednom stavu 
absorpčním. Tranzientní stavy jsou v tomto případě stav sezdaný a nesezdaný, 
absorpčním stavem je zemřelý. Tento druh analýzy zvolili ve své stati např. Schoen 
a Land (1979) při analýze rodinného stavu ve Švédsku. 

2. Nejčastějším přístupem při vícestavové analýze rodinného stavu je použití čtyř stavů 
tranzientních a jednoho absorpčního. Absorpční stav je stejně jako v ostatních 
příkladech zemřelý a tranzientní stavy jsou stav svobodný, sezdaný, rozvedený 
a ovdovělý. Mezi stavy tranzientními může docházet k libovolným přechodům. Ze 
stavu „svobodný“ jsou možné pouze úbytky, dekrementy. Výpočet na základě čtyř-
stavového modelu je výhodnější než s využitím dvou-stavového, protože tím demograf 
získá informaci o časování prvních sňatků (údaj o pravděpodobnosti neuzavřít první 
sňatek a průměrném věku při prvním sňatku), opakovaných sňatků, ovdovění 
a rozvodů. U opakovaných sňatků nelze získat stejné informace jako u prvních sňatků, 
protože neznáme historii rodinného chování jedince. Tento přístup zvolili ve svých 
statích např. Schoen, 1975, Krishnamoorthy, 1978, Willekens et al., 1982, Schoen 
a Baj, 1984a, 1984b, Schoen, Baj a Woodrow, 1984, aj. 

3. Poměrně unikátní přístup k analýze rodinného stavu zvolil Espenshade (1983 in: 
Schoen 1988), který při výpočtu odlišil sedm tranzientních stavů (mezi nimi první 
sňatek, druhý a další sňatek apod.). Tento přístup se v praxi příliš neuplatnil především 
kvůli jeho datové náročnosti. 

Výpočet každé inkrementní-dekrementní tabulky rodinného stavu je odvozen od základních 
Markovovských řetězců. Hlavním předpokladem výpočtu je tudíž homogenita populace, což 
znamená, že všichni sledovaní jedinci by se v dané situaci zachovali stejně, rozložení událostí je 
v průběhu roku konstantní a prožitá historie jedince neovlivňuje jedincovo budoucí 
rozhodování. Nutno dodat, že tyto předpoklady realitu stoprocentně nereflektují, neboť:  

• Chování příslušníků jedné sledované kohorty není univerzální. Počet opakovaných 
sňatků zcela jistě závisí na počtu prvních sňatků a rozvodů. Pravděpodobnost, že se 
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osoba rozvede, je vyšší u osoby, která vstoupila do manželství ve velmi mladém věku 
(Schoen 1988). Tento fakt vícestavová demografie přehlíží, lépe řečeno ho nelze 
v současné době při užití klasických Markovovských modelů metodicky podchytit.  

• Rozložení sňatků a rozvodů není v průběhu roku konstantní. Například v České 
republice výrazně převyšují sňatky v letních měsících a naopak počty sňatků 
uzavřených v měsících zimních a v květnu výrazně zaostávají. 

• Pravděpodobnost rozvodu a sňatku je závislá, jak již bylo řečeno v předchozích 
kapitolách, nejen na věku, ale především na délce trvání, kterou jedinec ve stavu 
předcházejícím strávil (tedy doba uplynulá od posledního sňatku, rozvodu apod.). Toto 
omezení klasického Markovovského přístupu je překonáno při výpočtu tzv. rozšířeného 
nebo-li Semi-Markovovského modelu, který uvažuje jako závisle proměnnou jak věk, 
tak i délku trvání (např. Belanger, 1989). Využití těchto modelů je však datově velmi 
náročné, protože data musí být tříděná podle věku a zároveň i délky trvání, což většina 
statistik neposkytuje. 

Vícestavová analýza rodinného stavu je náročná na vstupní data. Pro výpočet tradičního 
modelu o pěti stavech je nutné mít k dispozici populaci členěnou dle věku, pohlaví a rodinného 
stavu a počet sledovaných událostí, tj. sňatků, rozvodů, ovdovění22 a úmrtí tříděných dle 
věku23, 24.  
 
Výpočet modelů vícestavové demografie je náročný nejen na vstupní data, jak již bylo 
několikrát uvedeno, ale i samotným procesem výpočtu. Proto skutečný rozvoj vícestavové 
demografie přišel až s rozvojem počítačů v 70. letech 20. století, které umožnily tyto složitější 
výpočty provádět (Schoen, 1988). Kromě řady studií a metodických postupů vznikly 
v posledních 40 letech speciálně vytvořené počítačové programy na výpočet modelů 
vícestavové demografie. Nejvyužívanější postupy a programy jsou např. ty od Rogerse 
a Willekense, Schoena či Imhoffa a Keilmanna:  

1. Výpočet modelů vícestavové demografie je založený na odvozeném maticovém zápisu, 
který ve své stati poprvé publikoval Rogers (1975 in: Willekens, 1982). Tento postup 
byl později Willekensem a Rogersem využit při vývoji obecného počítačového 
programu LIFEINDEC na výpočet přechodů mezi až 12 stavy. Program je 
konstruovaný na základě maticové rovnice a předpokladu linearity, tzn. funkce 
přežívání je mezi přesnými tabulkovými věky lineární (Schoen, 1988, Willekens, 1979).  

2. Jiný postup využil při výpočtu inkrementních a dekrementních tabulek Schoen (1975, 
1988), který namísto maticového zápisu použil zápis soustavy několika rovnic o více 
neznámých (v závislosti na počtu sledovaných stavů). Předpokladem tohoto výpočtu je 
kvadratické přežívání mezi přesnými věky. Na základě tohoto přístupu publikoval 
Schoen jiný obecný program pro výpočet modelů vícestavové demografie s názvem 
IDLT (Schoen 1988, Schoen, Urton 1979). 

                                                
22 Statistiky většinou neevidují událost ovdovění. Proto se data za ovdovělé odvozují podle úmrtí 
opačného pohlaví.  
23 V případě Semi-Markovovského modelu by události musely být tříděny nejen podle roku, ve kterém 
k nim došlo, ale zároveň podle délky trvání.  
24 Více o metodice výpočtu vícestavové analýzy je uvedeno v kapitole 3. 
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3. Posledním speciálně vytvořeným softwarem pro výpočet modelů ve vícestavové 
demografii v tomto výčtu je program LIPRO, který byl vyvinut ve výzkumném 
demografickém centru (NIDI) v Nizozemském Haagu Nico Keilmanem a Evertem van 
Imhoffem pro modelování a prognózování počtu domácností (Imhoff, 1999a). Software 
LIPRO nebo-li LIfestyle PROjection je program založený na metodologii výpočtů 
využívaných ve vícestavové demografii. Tento program lze využít nejen pro analýzu 
domácností, ale i pro analýzu řady dalších demografických procesů. Software LIPRO 
verze 4.0 je zároveň volně dostupný na internetových stránkách NIDI 
(www.nidi.knaw.nl) a stal se tak v této práci vhodným nástrojem pro analýzu rodinného 
stavu v České republice. 

 
 

http://www.nidi.knaw.nl
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Kapitola 8  

Aplikace programu LIPRO na analýzu rodinného stavu 
v České republice 

Hlavní přínos vícestavové demografie spočívá v analýze kohortních dat. Vybranou kohortu 
sledujeme od vstupu první osoby do této kohorty až po úmrtí posledního člena této kohorty. 
V případě analýzy formování a rozpadu rodin je tedy ideální sledovat kohortu narozených 
v daném roce, jak podstupovala jednotlivé události (sňatek, rozvod, ovdovění a úmrtí) 
v průběhu času až po smrt jejího posledního člena (více např. Krishnamoorthy, 1979, Schoen 
a Baj, 1984a, Schoen a Baj, 1984b, Schoen, Baj a Woodrow., 1984).  

V této práci byla pozornost zaměřena na analýzu sňatečnosti a rozvodovosti v České 
republice mezi roky 1993 a 2008. Tento šestnáctiletý interval nepokrývá celou generaci, i přesto 
lze data z tohoto období analyzovat za pomoci metody inkrementních a dekrementních tabulek 
z transverzálního pohledu. V této práci bude sledována vstupní kohorta lidí, která je 
charakterizována pohlavně-věkovou strukturou k počátku sledovaného intervalu, jak zažívá 
jednotlivé události po dobu následujících 16 let. 

8.1 Příprava dat 

Program LIPRO umožňuje použít metody vícestavové demografie na různé typy dat, je však 
nezbytně nutné mít data uspořádaná tak, aby byla pro program LIPRO čitelná. LIPRO je 
primárně projekční program, který je schopen vytvářet projekce na takový časový interval do 
budoucnosti, z jakého intervalu má k dispozici vstupní data a na jaký interval jsou vstupní data 
tříděna. Tedy máme-li vstupní data za pět po sobě jdoucích let tříděná do 5ti letých věkových 
skupin, tento program dokáže udělat analýzu a projekci v prvním a každém následujícím 
pětiletém intervalu. Tato omezení musela být při přípravě dat respektována,a proto byla analýza 
rodinného stavu pomocí programu LIPRO rozdělena  na dvě části. V první části bylo sledované 
období od roku 1993 do roku 2008 rozděleno na tři pětiletá období, každé bylo podrobeno 
analýze zvlášť a na závěr byly srovnány výsledky za jednotlivé pětiletky. Tato tři období jsou: 
1993–1997, 1998–2002, 2004–2008. V rámci tohoto přístupu byla celá výchozí sledovaná 
populace (pro roky 1993, 1998 a 2004) rozdělena na pětileté věkové skupiny, které jsme nechali 
prožívat události, které charakterizují procesy formování a rozpadu rodin, po dobu pěti po sobě 
jdoucích let.  Druhá část analýzy byla zaměřena pouze na obyvatelstvo ve věku 16–49 
dokončených let, tedy obyvatelstvo ve fertilním věku, jehož charakteristiky procesů formování a 



Zdeněk Dušek: Analýza procesů formování a rozpadu rodin s využitím modelů vícestavové demografie 
                                                                                                                                                                87 

Věk 

Čas 
Zdroj: Imhoff, 1999b 

rozpadu rodin jsou pro tuto práci obzvláště zajímavé. Takto zúžená populace byla rozdělena 
pouze na jednoleté věkové intervaly a analyzovaná zvlášť pro každý rok ve sledovaném období.  

V následující metodické části bude pozornost věnována první části analýzy celého 
obyvatelstva tříděného do pětiletých věkových skupin. Princip třídění dat, která vstupují do 
programu LIPRO, je u obou přístupů stejný. Avšak první přístup vyžaduje načítání událostí pro 
pět jednoletých věkových skupin, které prožily za pět po sobě jdoucích let, což ho činí 
metodicky obtížnějším, a proto bude tato část věnována právě jemu. V následující části bude 
rozebráno první období od roku 1993 do roku 1997, na kterém budou názorně předvedeny 
některé mezi-vstupy a mezi-výstupy analýzy. 

8.2 Třídění dat 

Bilance obyvatelstva dle rodinného stavu obsahují údaje za počáteční a koncové stavy populace 
dle věku, pohlaví a rodinného stavu v daném roce (tedy k 1. 1. a 31. 12.). Pro každý stav lze 
z bilancí rovněž určit události, které příslušná skupina lidí (opět tříděná dle věku a pohlaví) 
během roku zažila. Data jsou v bilancích tříděna do druhých hlavních souborů událostí. 

Základními vstupy pro analýzu jsou jednak počáteční věková struktura k 1. 1. 1993 tříděná 
dle pětiletých věkových skupin, pohlaví a rodinného stavu a jednak události, které jednotlivé 
věkové skupiny zažívají. Počáteční věková struktura musí být tříděna do k-1 věkových skupin, 
zatímco události do k skupin, protože během pětiletého období sledujeme rovněž nově narozené 
jedince, kteří k 1. 1. 1993 nebyli ještě narozeni. Data byla původně roztříděna do jednoletých 
věkových skupin s posledním intervalem 99+; počáteční věková struktura byla tudíž rozdělena 
na 19 věkových skupin (0–4, 5–9, …, 90+) a události na 20 věkových skupin (narození, 0–4, …, 
90+). Události, které zažije nejstarší věková skupina, musíme sloučit, abychom nepřišli 
o pozorované události. 

Události, které zažije pětiletá věková skupina během pětiletého období, získáme z Lexisova 
diagramu následujícím způsobem. 

Obr. 22: Načítání událostí pro pětiletou věkovou skupinu v pětiletém intervalu 
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Pokud skládáme události jednotlivých věkových skupin, musíme mít na paměti, že pokud 
první sledovaný rok zažila věková skupina události ve věku 0–4, druhý už to bylo 1–5, třetí 2–6, 
atd. V případě narozených25 sledujeme všechny události, které během pěti let zažili. Rovněž 
však nesmíme zapomenout na fakt, že ti, co se narodili během prvního roku, byli na konci 
sledovaného období již ve věku 4 dokončené roky. Načítání událostí pro narozené vypadá proto 
následovně. 

Obr. 23: Načítání událostí pro narozené v pětiletém intervalu 

V této fázi, kdy je připravena vstupní věková struktura (tj. pohlavně-věková struktura k 1. 1. 
1993 pro všechny rodinné stavy) i události, které osoby v jednotlivých věkových skupinách 
zažívají (tj. narození, první a opakovaný sňatek, rozvod, ovdovění a úmrtí), lze data zadat do 
programu LIPRO pro další analýzu. 

8.3 Výpočet tabulek života 

Jak již bylo uvedeno dříve, vstupním ukazatelem pro výpočet inkrementních-dekrementních 
tabulek života jsou pravděpodobnosti přechodu mezi jednotlivými stavy. Tyto 
pravděpodobnosti program LIPRO spočítá na základě vstupní věkové struktury a událostí, které 
se populaci přihodily během sledovaného období. V následující tabulce jsou pro názornost 
ukázané jednotlivé pravděpodobnosti přechodu (včetně vysvětlení) pro ženy ve věkové skupině 
25–29 let. 
 
 
 

                                                
25 V této fázi analýzy není nutné sledovat narozené, protože ti se během pětiletého období nedostanou do 
sňatkuschopného ani jiného věku, který souvisí s procesem formování a rozpadu rodin. Protože však 
LIPRO umožňuje provést projekci obyvatel na základě výpočtů inkrementních a dekrementních tabulek 
dle rodinného stavu, která bude rovněž jedním z výstupů této části diplomové práce a pro níž jsou již data 
za narozené nezbytná, věnujeme v této metodické části prostor i pro přežívání narozených. 

Věk 

Čas 
Zdroj: Imhoff, 1999b 
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Tab. 19: Pravděpodobnosti přechodu pro ženy ve věku 25–29 let 
  30–34 
  Svobodná Vdaná Ovdovělá Rozvedená Zemřelá 

25–29 

Svobodná 0,7482 0,2338 0,0006* 0,0112* 0,0062 
Vdaná 0 0,9018 0,0052 0,0911 0,0019 
Ovdovělá 0 0,0798 0,9105 0,0038* 0,0059 
Rozvedená 0 0,3056 0,0008* 0,6892 0,0044 

Zdroj dat: www.czso.cz 
Poznámka: Čísla s * jsou diskutována dále v textu  

  
 

 
 

Ve výše uvedené tabulce vidíme, že žena, která byla na počátku roku 1993 ve stavu 
svobodná, má téměř 75% pravděpodobnost, že zůstane svobodná i na konci sledovaného 
období, tedy na konci roku 1997. Naopak pravděpodobnost, že se vdá, odpovídá přibližně 23 %. 
Čísla v tabulce s hvězdičkou poukazují na přechody, které nelze provést přímo, ale je nutné 
vstoupit do mezistavu, ze kterého můžeme skončit ve stavu koncovém. Proto např. svobodná 
žena ve věku 25–29 let má více než 1% pravděpodobnost, že se během sledovaného období vdá, 
následně rozvede a na konci sledovaného období bude ve stavu rozvedená (obdobně rozvedená 
žena má pravděpodobnost 0,08 %, že se během sledovaného období vdá, následně ovdoví a na 
konci sledovaného období zůstane ovdovělá). Toto je způsobeno sloučením událostí z pěti po 
sobě jdoucích let pro pětileté věkové skupiny. Hodnota 9,1 % udává pravděpodobnost, že žena, 
která byla na počátku sledovaného období vdaná, bude na konci sledovaného období rozvedená. 
Tato hodnota tedy nevypovídá o pravděpodobnosti vdané ženy se během 5ti sledovaných let 
rozvést, protože tato rozvedená žena se může během 5ti letého období znovu provdat a nebyla 
by tak na konci sledovaného období již rozvedená. 

Na základě reálných pravděpodobností přechodu pro každou věkovou skupinu a každý stav 
program LIPRO sestaví inkrementní-dekrementní tabulku života dle rodinného stavu. 

Tab. 20: Tabulkové počty dožívajících se dle věku a rodinného stavu, ženy, ČR, 1993–1997 
 Svobodná Vdaná Ovdovělá Rozvedená Celkem 

Narození 100 000 0 0 0 100 000 
0–4 99 808 0 0 0 99 808 
5–9 99 696 0 0 0 99 696 
10–14 99 612 0 0 0 99 612 
15–19 94 743 4 662 3 71 99 478 
20–24 60 663 35 853 80 2 709 99 305 
25–29 36 993 55 064 254 6 770 99 080 
30–34 27 678 60 392 552 10 096 98 718 
35–39 23 917 60 336 1 059 12 818 98 131 
40–44 21 937 58 609 1 865 14 760 97 171 
45–49 20 599 56 598 3 256 15 318 95 772 
50–54 19 290 53 915 5 537 14 942 93 684 
55-59 17 971 49 219 9 351 13 983 90 524 
60–64 16 109 41 938 14 533 12 766 85 345 
65–69 13 983 32 499 20 185 11 275 77 942 

Pravděpodobnost, že 
svobodná žena ve věku 25–29 
let zůstane svobodná i na 
konci sledovaného období. 

Pravděpodobnost, že ovdovělá 
žena ve věku 25–29 let se vdá  
a zůstane vdaná i na konci 
sledovaného období. 
 

Pravděpodobnost, že vdaná 
žena ve věku 25–29 let bude 
rozvedená na konci 
sledovaného období. 

http://www.czso.cz
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70–74 11 392 21 827 24 443 9 465 67 127 
75–79 8 758 13 121 24 759 7 439 54 077 
80–84 4 917 5 086 19 113 4 393 33 509 
85–89 2 270 2 093 10 666 2 054 17 083 
90+ 799 1 009 4 263 589 6 659 
Celkem 781 134 552 220 139 919 139 448 1 612 721 

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Hodnoty v tabulce odpovídají tabulkovým počtům dožívajících. Kořenem této inkrementní-
dekrementní tabulky je 100 000 v poli svobodná (do jiného stavu, než do stavu svobodná se dítě 
narodit nemůže). Zatímco tabulkový počet dožívajících se svobodných žen má dekrementní 
(klesající) řád, v ostatních stavech je patrné, že tabulkový počet dožívajících se přesného věku 
má jak vzestupný tak i sestupný trend. Nejvyššího počtu dožívajících se dosahují vdané ženy ve 
věkové skupině 30–34 let, ovdovělé v 75–79 let a rozvedené 45–49 let. Poslední sloupec 
odpovídá na otázku, kolik z původních 100 000 žen opustilo prostřednictvím úmrtí sledovanou 
populaci (rozdíl kořene tabulky a hodnoty pro daný věk). Např. do věkové skupiny 20–24 let 
opustilo úmrtím sledovanou populaci 695 žen (100 000 – 99 305 = 695). 

Na základě lineární aproximace tabulkového počtu dožívajících se přesného věku 
v tabulkový počet žijících v dokončeném věku získáme počty člověkolet prožitých 
v jednotlivých věkových skupinách a stavech. 

Tab. 21: Tabulkové počty žijících dle věku a rodinného stavu, ženy, ČR, 1993–1997 
 Svobodná Vdaná Ovdovělá Rozvedená Celkem 

Narození 249 521 0 0 0 249 521 
0–4 498 760 0 0 0 498 760 
5–9 498 269 0 0 0 498 269 
10–14 485 886 11 655 0 177 497 719 
15–19 388 513 101 287 207 6 951 496 958 
20–24 244 138 227 291 835 23 698 495 962 
25–29 161 678 288 639 2 014 42 164 494 495 
30–34 128 989 301 820 4 028 57 285 492 123 
35–39 114 634 297 363 7 312 68 946 488 255 
40–44 106 339 288 018 12 804 75 195 482 357 
45–49 99 723 276 283 21 982 75 650 473 639 
50–54 93 153 257 835 37 220 72 311 460 520 
55–59 85 200 227 892 59 710 66 871 439 673 
60–64 75 229 186 094 86 795 60 101 408 218 
65–69 63 438 135 815 111 570 51 850 362 673 
70–74 50 376 87 368 123 003 42 261 303 009 
75–79 34 187 45 517 109 679 29 581 218 964 
80–84 17 967 17 947 74 447 16 118 126 479 
85–89 7 671 7 754 37 322 6 608 59 355 
90+ 4 642 15 204 23 177 2 213 45 237 
Celkem 3 408 314 2 773 782 712 107 697 981 7 592 185 

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Načítáním tabulkového počtu žijících v dokončeném věku od nejvyšších věkových skupin 
získáme celkový počet člověkolet, který daná tabulková populace prožije během sledovaného 

http://www.czso.cz
http://www.czso.cz
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období. Vydělením této sumy kořenem tabulky získáme naději dožití při narození, která nám 
říká, kolik let má právě narozený příslušník sledované kohorty před sebou na prožití. Z tabulky 
21 je patrné, že žena narozená mezi lety 1993 a 1997 měla naději dožití při narození přibližně 
75,9 let, z nichž více než 34,1 roku prožila ve stavu svobodná, 27,7 let ve stavu vdaná, 7,0 let ve 
stavu ovdovělá a 7,1 roku ve stavu rozvedená. Počet let strávených ve stavu svobodná nesmí být 
zaměňován s průměrným věkem při prvním sňatku. Zatímco průměrný věk při prvním sňatku je 
počítán z průměrného počtu let prožitých ve stavu svobodná ženou alespoň jednou vdanou, 
průměrný počet let strávených ve stavu svobodná je počítán pro všechny ženy bez podmínky, 
zda sňatek za svůj život alespoň jednou uzavřely či nikoliv. 

Dalším výstupem programu LIPRO z vícestavové analýzy jsou tzv. „experience life tables“ 
neboli tabulky, které podrobně analyzují přechody mezi jednotlivými rodinnými stavy včetně 
průměrných věků, ve kterých k těmto přechodům dochází. Tabulka 22 detailně analyzuje 
přechod svobodné ženy do stavu vdaná ve sledovaném období 1993–1997. 

Tab. 22: Tabulkové počty dožívajících se přesného věku alespoň jednou vdaných žen dle věku 
a rodinného stavu, ČR, 1993–1997 

 
Svobodná Vdaná Ovdovělá Rozvedená Zemřelá Celkem 

Podíl vdaných 
v dané věkové 

skupině 
Narození 0 0 0 0 0 0 0 
0–4 0 0 0 0 0 0 0 
5–9 0 0 0 0 0 0 0 
10–14 0 0 0 0 0 0 0 
15–19 0 4 662 3 71 3 4 739 4,76 
20–24 0 35 853 80 2 709 24 38 666 38,91 
25–29 0 55 064 254 6 770 105 62 192 62,66 
30–34 0 60 392 552 10 096 246 71 286 71,96 
35–39 0 60 336 1 059 12 818 530 74 743 75,63 
40–44 0 58 609 1 865 14 760 1 030 76 264 77,42 
45–49 0 56 598 3 256 15 318 1 874 77 047 78,49 
50–54 0 53 915 5 537 14 942 3 175 77 568 79,41 
55–59 0 49 219 9 352 13 983 5 263 77 816 80,15 
60–64 0 41 938 14 533 12 766 8 757 77 993 81,12 
65–69 0 32 499 20 185 11 275 14 135 78 095 82,06 
70–74 0 21 827 24 443 9 465 22 425 78 160 83,03 
75–79 0 13 121 24 759 7 439 32 863 78 182 83,80 
80–84 0 5 086 19 113 4 393 49 596 78 188 85,33 
85–89 0 2 093 10 666 2 054 63 377 78 190 86,71 
90+ 0 1 009 4 263 589 72 329 78 190 88,01 
Zemřelé 0 0 0 0 78 190 78 190 0,00 

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Nuly ve sloupci svobodná odpovídají faktu, že svobodné ženy v jakémkoliv věku nemohou 
být alespoň jednou vdané. Rovněž nuly v prvních řádcích tabulky pouze dokládají fakt, že do 
věkové skupiny 15–19 nemohou být žádné osoby vdané. Sloupec celkem obsahuje sumární 
počet všech alespoň jednou vdaných (tedy těch, co jsou vdané, co už se rozvedly či ovdověly, 
nebo ty, které zemřely) dožívajících se žen. Hodnota 78 190 odpovídá počtu alespoň jednou 
vdaných žen z původních 100 000, což jinými slovy znamená, že více než 78 % žen se ve 
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sledovaném období alespoň jednou vdá. Poslední sloupec v tabulce udává podíl vdaných žen na 
celkové žijící populaci v dané věkové skupině. Na základě tohoto sloupce můžeme analyzovat 
např. diferenční úmrtnost dle rodinného stavu. Lze totiž vyvodit, že úmrtnost vdaných žen je 
nižší než úmrtnost žen nevdaných, protože podíl vdaných žen žijících v poslední věkové 
skupině je 88,0 %, zatímco podíl alespoň jednou vdaných žen po tom, co celá kohorta zemře, je 
„pouze“ 78,2 %. 

Na závěr ještě uvádíme průměrný věk při uzavření prvního sňatku (který na základě 
„experience life table“ program LIPRO vypočítá), který byl pro ženy mezi roky 1993 a 1997 
24,2 let. 

Posledním výstupem vícestavové analýzy rodinného stavu pomocí programu LIPRO, který 
v této části zmíníme, je analýza diferenční plodnosti dle rodinného stavu. Pomocí tohoto 
nástroje získáme dle rodinného stavu diferencovanou úhrnnou plodnost, hrubou a čistou míru 
reprodukce, průměrnou délku generace a průměrný roční přírůstek stabilní populace. 

Tab. 23: Analýza diferenční plodnosti dle rodinného stavu, ČR, 1993–1997 
  Nesezdané* Sezdané Celkem 

Úhrnná plodnost 1,13 3,06 1,29 
Hrubá míra reprodukce 0,55 1,49 0,62 
Čistá míra reprodukce 0,20 0,42 0,62 
Průměrná délka generace 28,24 25,26 26,24 
Průměrný roční přírůstek -0,06 -0,03 -0,02 
Poznámka: *Plodnost je v této analýze tříděna pouze na legitimní a nelegitimní, kde legitimní odpovídá 
vdaným ženám a nelegitimní ženám svobodným. Děti narozené ženám rozvedeným a ovdovělým byly 
přiřazeny do skupiny nelegitimních. 
Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Celková úhrnná plodnost ve sledovaném období dosáhla hodnoty 1,29. Pokud by všechny 
ženy v České republice měly stejné vzorce rození dětí, jako mají ženy vdané, úhrnná plodnost 
by byla 3,06 dítěte. Průměrný věk, při kterém dojde k narození dítěte (neboli průměrná délka 
generace) je pro svobodné vyšší přibližně o tři roky než pro vdané26. Průměrný roční přírůstek 
vypočtený z čisté míry reprodukce a průměrné délky generace pro stabilní populaci vyšel pro 
všechny sledované skupiny žen záporný. 

8.4 Srovnávací analýza procesů formování a rozpadu rodin pro 
vybraná období za pomocí vícestavové demografie 

V této části budou představeny hlavní výsledky vícestavové analýzy rodinného stavu pro tři 
vybrané periody mezi lety 1993 a 2008. Data vycházejí z přežívání kohorty jedinců, která je 
charakterizována pohlavně-věkovou strukturou pro počáteční roky vybraných period, tedy roky 
1993, 1998 a 2004, a zaznamenávají, jak jednotliví jedinci vstupovali a vystupovali do stavu 
svobodný, sezdaný, rozvedený, ovdovělý a zemřelý. 
 

                                                
26 Toto je způsobeno stanoveným předpokladem, na základě kterého analyzuje data program LIPRO, při 
kterém děti narozené rozvedeným a ovdovělým ženám přisuzujeme matkám svobodným, což ovlivňuje 
všechny analyzované ukazatele plodnosti svobodných žen.  
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Tab. 24: Hlavní výstupy vícestavové analýzy rodinného stavu pro vybraná období, ženy, ČR 

Ženy 1993–
1997 

1998–
2002 

2004–
2008 

Naděje dožití při narození27  76,41 78,06 79,04 
Průměrná délka trvání manželství 27,93 25,39 23,14 
Průměrná délka trvání stavu, kdy je žena rozvedená 7,03 7,09 7,84 
Průměrná délka trvání stavu, kdy je žena ovdovělá 7,17 6,23 5,38 
Podíl života, který stráví žena ve stavu svobodná 45 % 50 % 54 % 
Podíl života, který stráví žena ve stavu vdaná 37 % 33 % 29 % 
Podíl života, který stráví žena ve stavu rozvedená 9 % 9 % 10 % 
Podíl života, který stráví žena ve stavu ovdovělá 9 % 8 % 7 % 
Podíl alespoň jednou vdaných z celkového počtu žen sledované kohorty  78 % 72 % 69 % 
Průměrný věk při prvním sňatku 24,19 26,15 27,98 
Průměrný věk při prvním sňatku pro počáteční roky intervalů dle ČSÚ 23,21 25,74 27,96 
Průměrný věk při rozvodu 32,94 34,75 36,78 
Průměrný věk při ovdovění 65,82 67,63 69,92 
Průměrný věk při sňatku ovdovělé ženy 47,63 48,69 49,81 
Průměrný věk při sňatku rozvedené ženy 36,97 39,30 41,41 
Podíl alespoň jednou vdaných žen, které zemřou ovdovělé 58 % 57 % 53 % 
Podíl alespoň jednou vdaných žen, které zemřou rozvedené 37 % 37 % 41 % 
Podíl alespoň jednou vdaných žen, které zemřou vdané 5 % 7 % 7 % 
Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Tab. 25: Hlavní výstupy vícestavové analýzy rodinného stavu pro vybraná období, muži, ČR 

Muži 
1993–
1997 

1998–
2002 

2004–
2008 

Naděje dožití při narození27  69,20 71,13 72,55 
Průměrná délka trvání manželství 26,86 24,19 21,54 
Průměrná délka trvání stavu, kdy je muž rozvedený 4,64 4,68 5,17 
Průměrná délka trvání stavu, kdy je muž ovdovělý 1,30 1,22 1,16 
Podíl života, který stráví muž ve stavu svobodný 53 % 58 % 62 % 
Podíl života, který stráví muž ve stavu ženatý 39 % 34 % 30 % 
Podíl života, který stráví muž ve stavu rozvedený 7 % 7 % 7 % 
Podíl života, který stráví muž ve stavu ovdovělý 2 % 2 % 2 % 
Podíl alespoň jednou ženatých z celkového počtu mužů sledované kohorty 72 % 67 % 63 % 
Průměrný věk při prvním sňatku 26,45 28,83 30,92 
Průměrný věk při prvním sňatku pro počáteční roky intervalů dle ČSÚ 25,36 28,08 30,46 
Průměrný věk při rozvodu 35,45 37,42 39,69 
Průměrný věk při ovdovění 70,66 71,90 73,49 
Průměrný věk při sňatku ovdovělého muže 57,08 58,26 59,84 
Průměrný věk při sňatku rozvedeného muže 40,51 43,47 46,06 
Podíl alespoň jednou ženatých mužů, kteří zemřou ovdovělí 22 % 21 % 21 % 
Podíl alespoň jednou ženatých mužů, kteří zemřou rozvedení 38 % 37 % 40 % 
Podíl alespoň jednou ženatých mužů, kteří zemřou ženatí 40 % 42 % 39 % 
Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

                                                
27 Střední délka života při narození vypočtená z bilancí dle rodinného stavu se poměrně značně lišila od 
naděje dožití při narození publikovanou Českým statistickým úřadem. Důvodem tohoto faktu jsou 
především rozdílné počty zemřelých v jednotlivých rodinných stavech ve vyšších věcích přibližně od 70 
let věku. Z tohoto důvodu uvádíme v těchto tabulkách střední délku života při narození z dat Českého 
statistického úřadu diferencovanou na jednotlivé rodinné stavy z výpočtů provedených v programu 
LIPRO. 
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Z prvních řádků obou výše uvedených tabulek lze vyčíst vývoj střední délky života prožité 
osobou právě narozenou v jednotlivých rodinných stavech. Na první pohled je z dat patrný 
celkový nárůst naděje dožití při narození. Jak se měnily počty prožitých let v jednotlivých 
rodinných stavech, názorně ukazují následující dva obrázky. 

Obr. 24: Analýza naděje dožití dle rodinného stavu, ženy, 1993–2008, ČR 

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 

Obr. 25: Analýza naděje dožití dle rodinného stavu, muži, 1993–2008, ČR 

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 

Zatímco počet očekávaných let, které má před sebou osoba právě narozená, na prožití ve 
stavu rozvedený a ovdovělý, se ve sledovaném období jak pro ženy, tak i pro muže nezměnil, 
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k výrazným posunům došlo v průměrném počtu let stráveném ženou i mužem ve stavu 
svobodný a sezdaný. Zatímco podíl let, které osoba stráví ve stavu svobodný z celkové naděje 
dožití narůstá (v případě žen z 45 % na 54 %, v případě mužů z 53 % na 62 %), podíl let, které 
osoba stráví jako sezdaná klesá úměrně nárůstu doby strávené ve stavu svobodný. Počet let 
strávených ve stavu svobodný zároveň úměrně narůstá s klesajícím podílem alespoň jednou 
vdaných/ženatých osob v populaci (viz ukazatel podílu alespoň jednou vdaných/ženatých 
z celkového počtu žen/mužů sledované kohorty v tabulkách 24 a 25). Muži stráví v průměru 
větší podíl života ve stavu svobodný a sezdaný než ženy, což je především způsobeno nízkým 
počtem let, které muži stráví ve stavu ovdovělý (způsobeno mužskou nadúmrtností ve vyšším 
věku). 

Následující obrázek zobrazuje průměrné věky, které charakterizují jednotlivé události při 
procesu formování a rozpadu rodin. 

Obr. 26: Průměrné věky událostí, muži, ženy, 1993–2008, ČR 

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 

Z obrázku 26 vidíme posloupnost událostí, které se týkají procesu formování a rozpadu 
rodin, jak v životě jedince nastávají po sobě. Jejich pořadí je shodné pro obě pohlaví, ačkoliv 
věky, v kterých k těmto událostem dochází, se liší. První událost, kterou člověk ve svém životě 
zažívá (koncentrujeme-li se pouze na proces utváření a rozpadu rodin) je první sňatek, 
následován rozvodem, sňatkem rozvedené a ovdovělé osoby a poslední událostí, kterou člověk 
za svůj život prožije, je ovdovění (viz níže). Všechny výše vyjmenované události zažívá žena 
v průměru dříve než muž.  
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Tab. 26: Rozdíl ve věku při události mezi mužem a ženou, 1993–2008, ČR 

 1993–
1997 

1998–
2002 

2004–
2008 

První sňatek 2,26 2,68 2,94 
Rozvod 2,50 2,68 2,91 
Sňatek rozvedené osoby 3,54 4,18 4,65 
Sňatek ovdovělé osoby 9,44 9,57 10,03 
Ovdovění 4,84 4,27 3,57 
Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Rozdíly mezi průměrnými věky, při kterých nastávají vybrané události u mužů a žen, ve 
sledovaném čase narůstaly. Jedinou výjimkou byla událost ovdovění, u níž se průměrné věky 
pro obě pohlaví sbližují. Nejvyšší rozdíl byl pozorován u opakovaného sňatku ovdovělé osoby, 
který muži zažívají výrazně později než ženy. To je způsobeno pravděpodobně skutečností, že 
ačkoliv muži v průměru ovdoví ve vyšším věku, uzavírají další sňatky ve vyšším věku s vyšší 
intenzitou, než ovdovělé ženy. Naopak ženy, které ovdoví v průměru dříve než muži, uzavírají 
sňatky především v nižším věku a ve vyšším už jen minimálně. 

Z obrázku 26 je patrné, že událost sňatku ovdovělého jedince nastává dříve než v průměru 
nastává událost, která sňatku ovdovělých musí předcházet, tedy ovdovění. To je způsobeno tím, 
že především ta ovdovění, která nastanou v nižším věku osoby, jsou následována dalším 
sňatkem, zatímco ovdovění, které jedinec zažije v průměrném věku ovdovění, již opakovaným 
sňatkem doprovázena zpravidla nejsou. 

Poslední informací, která je z tabulek hlavních výstupů vícestavové analýzy rodinného stavu 
patrná (tabulky 24 a 25), je podíl alespoň jednou vdaných/ženatých osob podle stavu, ve kterém 
zemřou. Zatímco více než 50 % alespoň jednou vdaných žen umírá ve stavu ovdovělá, pouze 
přibližně 6 % žen umírá ve stavu vdaná (tedy případ, kdy ovdoví muž). Oproti tomu muži 
nejčastěji umírají ženatí resp. rozvedení, a to v osmi z deseti případů. 

Již v kapitole 4 byly analyzovány pravděpodobnosti přechodu mezi stavem svobodný/á 
a ženatý/vdaná. Pravděpodobnosti přechodu jsou, jak již bylo několikrát uvedeno, základním 
vstupem pro vícestavou analýzu, a proto je na závěr této kapitoly uveden vývoj 
pravděpodobností přechodu mezi vybranými stavy. 
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Obr. 27: Pravděpodobnost přechodu mezi stavem svobodná a vdaná, ženy, 1993–2008, ČR 

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 
Pokles pravděpodobnosti uzavření sňatku a setrvání ve stavu vdaná ve sledovaném období 

je patrný především v nižších věcích. Ženám, které byly na počátku sledovaných intervalů ve 
věku 10–14 let (tudíž na konci sledovaného pětiletého období ve věku 15–19 let) poklesla 
pravděpodobnost uzavření sňatku více než šestinásobně28. Rovněž ve skupině žen ve věku 
výrazně poklesla 15–19 let (na počátku sledovaných pětiletých období) výrazně poklesla 
pravděpodobnost vdát se mezi prvním a posledním sledovaným pětiletím výrazně poklesla (z 
0,34 pro období 1993–1997 na 0,11 pro období 2004–2008). Věková skupina 20–24 let je 
poslední věkovou skupinou, kde pravděpodobnost vdát se pro svobodnou ženu ve sledovaném 
období výrazněji poklesla; od další věkové skupiny je pravděpodobnost v období 2004–2008 
srovnatelná, nebo dokonce vyšší než v obdobích předcházejících. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Pokud v této části práce uvádíme pravděpodobnost uzavření sňatku, je to pouze z důvodu neopakování 
se. Správně by mělo být napsáno pravděpodobnost sezdat se a setrvat na konci období ve stavu 
vdaná/ženatý. 
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Obr. 28: Pravděpodobnost přechodu mezi stavem svobodný a ženatý, muži, 1993–2008, ČR  

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 
Vývoj pravděpodobnosti oženit se pro svobodného muže a setrvat ve stavu ženatý má ve 

sledovaném období podobný průběh, jako vývoj pravděpodobnosti svobodné ženy vdát se. 
K nejvýraznějšímu poklesu došlo v mladších věkových skupinách. Pro věkové skupiny 25–29 
let a další došlo ve sledovaném období k růstu pravděpodobnosti oženit se a zůstat ve stavu 
ženatý pro svobodného muže. Obrázky 27 a 28 tak pouze dokládají již dříve zmíněný fakt, že 
celková intenzita sňatečnosti v mezi lety 1993 a 2008 klesla a její nejvyšší intenzita se posunuje 
do vyšších věků, a to jak u žen, tak ještě výrazněji u mužů. 

Další dvojicí obrázků, která bude v této kapitole ukázána, je vývoj pravděpodobnosti 
sezdané osoby se rozvést a zůstat na konci intervalu rozvedený. Obrázky ukazují na obdobný 
vývoj pravděpodobnosti rozvést se29 jako ukazovaly obrázky pravděpodobností uzavřít první 
sňatek. Klesá intenzita rozvodů v nižších věkových skupinách a naopak roste intenzita rozvodů 
ve vyšších věcích. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
29 Pokud v této části práce uvádíme pravděpodobnost rozvést se, je to pouze z důvodů neopakování se. 
Správně by mělo být napsáno pravděpodobnost rozvést se a setrvat na konci období ve stavu 
rozvedená/rozvedený. 
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Obr. 29: Pravděpodobnost přechodu mezi stavem vdaná a rozvedená, ženy, 1993–2008, ČR  

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 
Nejvyšší pravděpodobnosti, že žena, která je na počátku sledované periody vdaná, bude na 

konci sledované periody rozvedená, dosáhly ženy mezi patnáctým a devětatřicátým rokem věku. 
Zatímco na počátku sledovaného období dosahovala pravděpodobnost rozvést se poměrně 
ostrého zlomu ve věkové skupině 15–19 let, po níž následoval výrazný pokles, na konci 
sledovaného období (v období 2004–2008) se vrchol pravděpodobnosti rozvést se „zaoblil“ 
a dosahuje poměrně srovnatelných hodnot pro všechny věkové skupiny mezi patnáctým 
a devětatřicátým rokem věku. Pravděpodobnost rozvést se (a zůstat ve stavu rozvedený i na 
konci sledované periody) klesla ve sledovaných letech pouze ve věkové skupině 15–19 let (a to 
pouze mezi roky 1993–1997 a 1998–2002); v ostatních věkových skupinách poměrně výrazně 
narůstala. Poměrně novým trendem v rozvodovosti v posledních letech jsou častější rozvody 
starších párů. 
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Obr. 30: Pravděpodobnost přechodu mezi stavem ženatý a rozvedený, muži, 1993–2008, ČR  

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 
Rovněž poměry rozvodovosti jsou u mužů obdobné jako u žen. Pravděpodobnost rozvést se 

a zůstat na konci intervalu rozvedený klesá v nižších věkových skupinách a naopak výrazně 
narůstá ve věkových skupinách vyšších. Ve srovnání obou pohlaví měly ve sledovaném období 
ženy vyšší pravděpodobnost rozvést se pouze ve věkových skupinách 10–14 let a 15–19 let. Ve 
všech vyšších věkových skupinách (s výjimkou věkové skupiny 85–89 let) měli vyšší 
pravděpodobnost rozvést se muži.  

Na základě poslední dvojice obrázků bude proveden pokus o znázornění poměrů opakované 
sňatečnosti osob rozvedených a ovdovělých. Oproti předchozím obrázkům jsou 
pravděpodobnosti vstoupit do manželství pro obě pohlaví uvedeny dohromady. Pro lepší 
orientaci čtenáře barvy s červeným odstínem vyjadřují pravděpodobnosti žen, barvy s modrým 
odstínem pravděpodobnosti mužů. 
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Obr. 31: Pravděpodobnost přechodu mezi stavem rozvedený/á a ženatý/vdaná, 1993–2008, ČR 

Poznámka: Ž = žena, M = muž 

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 

Pravděpodobnost, že osoba, která byla na počátku sledovaného období rozvedená, bude na 
jejím konci žít v manželství, klesala v celém sledovaném období především v mladších 
věkových skupinách. Zatímco do věkové skupiny 20–24 let mají vyšší pravděpodobnost 
opakovaného sňatku (resp. pravděpodobnost, že na konci sledované periody bude osoba žít 
v manželském svazku) ženy, od věkové skupiny 25–29 let mají vyšší pravděpodobnost, že 
osoby na počátku periody rozvedené budou na jejím konci sezdané, muži. 

Již dříve byly prezentovány dvě základní skutečnosti, které ovlivňují pravděpodobnost, že 
osoba na počátku intervalu ovdovělá skončí na jejím konci sezdaná. Prvním z nich je, že ženy 
zažijí událost ovdovění výrazně častěji než muži (mezi roky 1993 a 2008 došlo k téměř 505 
tisícům ovdovění žen a k 182 tisícům ovdovění mužů). Druhou skutečností faktem je, že počet 
opakovaných sňatků ovdovělých jedinců je přibližně srovnatelný pro obě pohlaví (sňatků 
ovdovělých žen mezi roky 1993 bylo 12 387, sňatků ovdovělých mužů bylo 11 634). Z toho 
plyne výrazně vyšší pravděpodobnost, že muž na počátku sledovaného období ovdovělý, bude 
na jejím konci ženatý, než že žena, na počátku sledovaného období ovdovělá, bude na jejím 
konci vdaná. Toto tvrzení dokládá i následující obrázek. 
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Obr. 32: Pravděpodobnost přechodu mezi stavem ovdovělý/á a ženatý/vdaná,1993–2008, ČR  

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 

Téměř každý třetí muž, který byl na počátku sledovaného období ve věkové skupině 25–29 
let ovdovělý se znovu oženil. Oproti tomu pouze každá desátá ovdovělá žena v této věkové 
skupině byla na konci sledované periody opět vdaná. V současné době je pravděpodobnost 
ovdovění pro mladší věkové skupiny (15–19, 20–24 let) žen i mužů stejná. Pro všechny starší 
věkové skupiny mají ovdovělí muži vyšší pravděpodobnost uzavření opakovaného sňatku 
a setrvání ve stavu ženatý ve srovnání s ovdovělými ženami. 

8.5 Shrnutí 

Analýza rodinného stavu za pomoci vícestavové demografie nám přinesla zajímavé výsledky, 
které bychom bez této pokročilé metody nebyli schopni získat. S využitím modelů vícestavové 
demografie bylo možné analyzovat vývoj střední délky života strávené v jednotlivých rodinných 
stavech, průměrné věky událostí, které charakterizují proces formování a rozpadu rodiny, 
pravděpodobnosti přechodu a setrvání v jednotlivých stavech a také diferenční plodnost 
a úmrtnost. Nové poznatky nám částečně potvrdily již dříve získané znalosti o úrovni 
sňatečnosti a rozvodovosti v České republice ve sledovaném období a částečně zdůraznily nové 
skutečnosti, které jsou pro celkové pochopení těchto dvou procesů klíčové. 
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Kapitola 9 

Podrobná analýza procesů formování a rozpadu rodin 
obyvatelstva ve fertilním věku 

Analýza sňatečnosti pomocí klasických nástrojů demografické analýzy bývá prováděna na 
sňatkuschopném obyvatelstvu ve fertilním věku, tedy obyvatelstvu mezi 16. a 49. dokončeným 
rokem. Obdobná analýza byla provedena v rámci této diplomové práce a jejími výsledky se 
zabývá kapitola čtyři. Druhá část analýzy s využitím modelů vícestavové demografie byla 
provedena na stejné skupině obyvatelstva, kterou se zabývá klasická demografie (16–49 let), 
a v této části práce budou prezentovány její základní výsledky. 

9.1 Příprava a třídění dat 

Stejně jako v předchozí kapitole, i pro analýzu procesů formování a rozpadu rodin osob mezi 
16. a 49. dokončeným rokem života musely být data setříděna do takové podoby, aby byly pro 
program LIPRO čitelné. Zatímco v předchozí kapitole byla data tříděná do pětiletých věkových 
skupin a události načítány za pět po sobě jdoucích let, v této kapitole jsme využili jednoleté 
třídění dat. Stejně tak i události byly analyzovány pouze v rámci jednoho kalendářního roku. 
Výstupy, které z analýzy s využitím vícestavové demografie vzešly, byly následně porovnány 
za všech 16 analyzovaných let od roku 1993 do roku 2008. 
Vstupní bilance dle rodinného stavu jsou tříděny dle jednoletých věkových skupin, proto 
roztřídění dat nebylo v tomto případě tak náročné, jako když jsme načítali události za pět po 
sobě jdoucích let pro pět věkových skupin. Zároveň v takto vymezené populaci není nutné brát 
v potaz narozené, kteří se během jednoho kalendářního roku narodí. Proto počáteční věková 
struktura (počet jednoletých věkových skupin) a třídění událostí, které tato věková struktura 
během kalendářního roku prožívá, si odpovídají30. 
 
 
 

                                                
30 U pětiletých věkových skupin byla populace z důvodů narozených tříděná na k-1 věkových skupin, 
zatímco události do k skupin, protože během pětiletého období sledujeme rovněž nově narozené jedince, 
kteří k počátku sledovaného intervalu nebyly ještě narozeni. 
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9.2 Očekávaná délka života v jednotlivých rodinných stavech 

Ukazatel naděje dožití při narození vypovídá o průměrném počtu let, který má osoba právě 
narozená na prožití do konce svého života. Pokud tento celkový časový úsek mezi narozením 
a úmrtím rozdělíme dvěma jakýmikoliv předěly (např. ve věku 16 a 49 dokončených let) 
a zkoumáme naději dožití v tomto časovém intervalu, nazývá se analyzovaný ukazatel tzv. 
temporary life expectancy, neboli intervalová délka života (Rychtaříková, 2006). Již 
v předchozí kapitole byla za pomocí modelů vícestavové demografie rozdělena střední délku 
života podle počtu let, které sledovaný jedinec stráví v tom kterém rodinném stavu. Následující 
dvojice obrázků ukazuje podíl života stráveného ve stavu svobodný/á, ženatý/vdaná, 
rozvedený/á a ovdovělý/á pro muže i ženy mezi 16. a 49. dokončeným rokem.  

Obr. 33: Podíl života stráveného v jednotlivých rodinných stavech mezi 16. a 49. rokem života, ženy, 
ČR, 1993–2008 

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 
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Obr. 34: Podíl života stráveného v jednotlivých rodinných stavech mezi 16. a 49. rokem života, muži, 
ČR, 1993–2008 

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 

Nejpatrnější změna, která se mezi roky 1993 a 2008 odehrála v rozložení času stráveného 
v jednotlivých rodinných stavech, je zřejmá z obou obrázků. Podíl života, který stráví žena ve 
svobodném stavu mezi 16. a 49. rokem života narostl o téměř 30 procentních bodů. U mužů 
tento vzestup nebyl tak zřetelný, ale rovněž nárůst o 27 procentních bodů lze označit za 
výrazný31. Nárůst doby strávené ve stavu svobodný je na úkor doby strávené ve všech ostatních 
rodinných stavech. Zatímco však pokles doby strávené ve stavu ovdovělá resp. rozvedená byl 
u žen necelý 1 procentní bod resp. 2 procentní body, pokles podílu stráveného ve stavu vdaná 
byl více než 26 procentních bodů. Obdobná situace byla zaznamenána i u mužské části 
populace. Podíl života, který stráví muž ve stavu ovdovělý mezi 16. a 49. dokončeným rokem 
života, se v celém období pohyboval pod hranicí 1 %. Podíl života stráveného ve stavu 
rozvedený poklesl z přibližně 8 % na 6 %. Nicméně podíl života, který muž prožije jako ženatý 
poklesl ve sledovaném období o více než 25 procentních bodů. Všechny tyto údaje vypovídají 
o výrazném poklesu intenzity sňatečnosti v nižších věcích, poklesu úmrtnosti do 50 let života 
a překvapivě i o mírném poklesu intenzity rozvodovosti u obou pohlaví v tomto věkovém 
intervalu. 

9.2 Pravděpodobnost setrvání ve stavu svobodný 

Stejně jako v úmrtnostní tabulce lze určit pravděpodobnosti přežití mezi přesnými resp. 
dokončenými věky, je možné i v inkrementní-dekrementní tabulce určit pravděpodobnosti 

                                                
31 Zajímavé srovnání nárůstu podílu života stráveného ve stavu svobodný nám může přinést i srovnání 
výchozího a končeného stavu. Zatímco podíl, kterou žena stráví ve stavu svobodná, vzrostl přibližně 
z 30 % na 60 %, tedy na dvojnásobek, u mužů byl tento nárůst výrazně nižší a to z 39 % na 66 %, tedy 
přibližně o 1,5 násobek. 
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setrvání v daném stavu na základě tabulkových počtů dožívajících se přesného věku resp. 
žijících v dokončeném věku. Prvním analyzovaným přechodem v rámci této kapitoly bude 
pravděpodobnost setrvání ve stavu svobodný mezi přesnými věky 16 a 50 let v prvním případě 
a 20 a 30 let v druhém případě.  

Obr. 35: Vývoj pravděpodobnosti setrvání ve stavu svobodný mezi vybranými přesnými věky, ženy, 
muži, ČR, 1993–2008 

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 

Vzestup pravděpodobnosti setrvání ve stavu svobodný je patrný v obou sledovaných intervalech 
jak u žen, tak i u mužů. Již v předchozích kapitolách byl analyzován vývoj počtu osob, které 
zůstávají svobodné v přesném věku 50 let a dvě spodní křivky v předchozím obrázku tento 
vývoj pouze potvrzují. Mezi lety 1993 a 2008 se zvýšila pravděpodobnost setrvání ve stavu 
svobodný mezi přesnými věky 16 a 50 let z 0,11 na 0,31 pro ženy a z 0,15 na 0,35 pro muže. 
Druhé dvě křivky v předchozím obrázku dokazují pokles intenzity sňatečnosti ve věcích 
s dlouhodobě nejvyšší intenzitou sňatečnosti. Zatímco 20ti letí svobodní muži měli v roce 1993 
pravděpodobnost přibližně 0,32, že budou i v přesném věku 30ti let svobodní, stejně staří muži 
v roce 2008 měli tuto pravděpodobnost vyšší než 0,65. Obdobně i u žen vzrostla 
pravděpodobnost setrvání ve stavu svobodná mezi 20. a 30. přesným rokem z hodnoty 0,30 na 
hodnotu 0,51. 

Pouze tabulkové počty dožívajících se svobodných mužů a žen mají dekrementní řád a lze 
na nich tak počítat pravděpodobnosti mezi přesnými věky. To však nelze počítat na tabulkových 
počtech dožívajících se přesného věku sezdaných, rozvedených a ovdovělých, protože jejich řád 
je z podstaty modelů vícestavové demografie inkrementní-dekrementní (hodnoty lx+n mohou 
být vyšší než hodnoty lx a pravděpodobnost by tak vyšla vyšší než 1). Analýza procesů 
formování a rozpadu rodiny proto bude provedena pro ostatní rodinné stavy na 
pravděpodobnostech přechodu mezi stavy. 
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9.3 Pravděpodobnosti přechodu mezi jednotlivými rodinnými stavy 

Předchozí podkapitola byla zaměřena na analýzu pravděpodobností setrvání ve stavu svobodný. 
V této části budou přiblíženy pravděpodobnosti přechodu mezi stavem svobodný - ženatý 
a ženatý - rozvedený.  

9.3.1 Pravděpodobnost přechodu ze stavu svobodný/á do stavu ženatý/vdaná 

V kapitole 8 byly analyzovány pravděpodobnosti přechodu mezi stavem svobodný/svobodná 
a stavem ženatý/vdaná pro pětileté věkové skupiny. Pětiletý věkový interval však smazává 
rozdíly pravděpodobností mezi jednotlivými věky, které jsou zejména u sňatečnosti svobodných 
do 30. roku věku výrazné. Následující obrázek ukazuje pravděpodobnost na počátku roku 
svobodné ženy stát se vdanou a setrvat v tomto stavu až do konce sledovaného roku. 

Obr. 36: Pravděpodobnost svobodné ženy být na konci sledovaného období vdaná, ČR, 1993–2008 

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 

Plné čáry s odstínem červené v obrázku označují ty věky, u nichž během sledovaného období 
došlo k výraznému poklesu pravděpodobnosti. Naopak čárkované křivky s odstínem zelené 
představují věky, u nichž došlo jen k nepatrnému poklesu, či ke stagnaci vývoje 
pravděpodobnosti v průběhu sledovaného období. Protože červené čáry odpovídají věkům od 18 
do 24 let a zelené od 26 do 30 let, lze říci, že pokles intenzity sňatečnosti mezi roky 1993 
a 2008 je zapříčiněn především poklesem intenzity uzavírání prvních sňatků ženami mladšími 
25 let.  

Následující obrázek vyjadřuje pravděpodobnosti oženit se a setrvat ve stavu ženatý pro 
muže. Jediným rozdílem oproti vývoji pravděpodobnosti žen je posun sledovaných věků o dva 
roky výše, protože právě o dva roky je v průměru vyšší průměrný věk při prvním sňatku mužů 
a žen (viz také kapitola 4).  
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Obr. 37: Pravděpodobnost svobodného muže být na konci sledovaného období ženatý, ČR, 1993–2008 

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 

Předchozí obrázek ukazuje obdobné vývojové trendy pravděpodobností přechodu mezi stavy 
svobodný a ženatý, jako ukazoval obrázek 36 znázorňující pravděpodobnosti sezdat se a zůstat 
ve stavu vdaná u žen. Největší pokles pravděpodobností je patrný u mužů do věku 26 let. 
Naopak relativně stabilní vývoj ukazují pravděpodobnosti pro věky 28 až 30 let. 
Pravděpodobnost uzavřít sňatek mají ženy až do 25. roku života vyšší než muži. Od 29. do 49. 
roku života mají v průměru naopak vyšší pravděpodobnost vstoupit do manželství muži (pouze 
ve věku 46 let měly ženy mezi roky 1993 a 2008 v průměru vyšší pravděpodobnost sezdat se 
než muži). 

9.3.2 Pravděpodobnost přechodu ze stavu ženatý/vdaná do stavu rozvedený/á  

Z předchozích kapitol jsme již získali určité informace týkající se procesu rozpadu rodin.  Již 
víme, že průměrná délka trvání manželství při rozvodu vzrostla v České republice během 
sledovaného období z přibližně 10 let na 12 let (ČSÚ9). Průměrná délka strávená ve stavu 
rozvedený mezi 16. a 49. dokončeným rokem klesala (obrázky 33 a 34). Pravděpodobnost 
přechodu mezi stavem sezdaný/á a rozvedený/á a setrvání ve stavu rozvedený vzrostla 
především ve středních letech (obrázky 29 a 30). Z těchto důvodů se nyní zaměříme na 
pravděpodobnosti přechodu mezi stavem sezdaný/á a rozvedený/á mezi 35. a 45. rokem života, 
ve kterém lze očekávat nejvyšší intenzitu rozvodovosti (toto období zahrnuje periodu 10–12 let 
po průměrném věku vstupu do manželství) a zároveň nejvyšší nárůst pravděpodobnosti pro 
osobu žijící v manželství, že na konci sledovaného roku bude rozvedená. 
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Obr. 38: Pravděpodobnost vdané ženy rozvést se a setrvat ve stavu rozvedená, ČR, 1993–2008 

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 

Obr. 39: Pravděpodobnost ženatého muže rozvést se a setrvat ve stavu rozvedený, ČR, 1993–2008 

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 

Pravděpodobnost rozvést se a zůstat ve stavu rozvedený měla v celém sledovaném období 
převážně rostoucí trend ve všech věcích s výjimkou poklesu v roce 1999. V důsledku 
legislativní změny, která vešla v platnost 1. 8. 1998, došlo v roce 1999 k poklesu 
pravděpodobnosti rozvodu ve všech věcích. Dvojice předchozích obrázků rovněž ukazuje, že 
s rostoucím věkem klesá pravděpodobnost rozvést se, což je v rozporu s naším předpokladem, 
že pravděpodobnost rozvést se a zůstat rozvedený by měla být nejvyšší přibližně 10–12 let po 
průměrném věku při sňatku.  

http://www.czso.cz
http://www.czso.cz
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Srovnáme-li pravděpodobnosti rozvodu  a setrvání ve stavu rozvedeném za muže a ženy 
zjistíme, že muži mají až na věk 16, 18 a 19 let v průměru vyšší pravděpodobnost rozvést se 
a setrvat ve stavu rozvedený. 

Posledním výstupem této části analýzy bude srovnání pravděpodobností vdaných žen 
a ženatých mužů, že po určitém počtu let budou rozvedené/rozvedení. Nejvyššího tabulkového 
počtu dožívajících se přesného věku dosahují vdané ženy a ženatí muži mezi 30. a 35. rokem 
života. Jako výchozí populaci byly proto zvoleny vdané ženy a ženatí muži ve věku 30 let a byl 
analyzován vývoj pravděpodobností, že se během následujících 5, 10 a 15 let rozvedou 
a zůstanou na konci sledovaného období rozvedené/rozvedení. Vstupem pro tento výpočet 
budou tabulkové počty dožívajících se přesného věku pro sezdané a rozvedené. 

Obr. 40: Pravděpodobnost rozvést se a zůstat rozvedený/á mezi vybranýmipřesnými věky, ČR, 1993–
2008 

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 

Obrázek 40 přináší nové skutečnosti v analýze poměrů rozvodovosti v České republice ve 
sledovaném období. Na první pohled je z obrázku 40 patrný pokles všech analyzovaných 
pravděpodobností v roce 1999 zapříčiněný již zmiňovanou legislativní změnou. Zároveň 
všechny pravděpodobnosti vykazují od roku 1993 zhruba až do roku 2003 rostoucí trend. Od 
roku 2004 byla zaznamenána stagnace či dokonce pokles pravděpodobnosti, že třicetiletá 
sezdaná osoba bude do pěti let ve stavu rozvedená. I u zbylé dvojice pravděpodobností byl 
v letech 2003 a 2004 zaznamenán pokles rychlosti nárůstu nebo stagnaci pravděpodobností ve 
sledovaném období. Pokud bychom srovnávali třicetileté sezdané muže a ženy a jejich 
pravděpodobnosti být na konci sledovaného období rozvedený/á vidíme, že až do roku 1999 
měly ženy vyšší pravděpodobnost být v 35, 40 a 45 letech věku rozvedené než měli muži. Od 
roku 2000 narůstá pravděpodobnost třicetiletých mužů, že budou ve 40 a 45 letech rozvedení 
rychleji, než narůstá pravděpodobnost žen a křivky značící tyto pravděpodobnosti pro muže 
a ženy se od sebe postupem času ještě vzdalují. Pouze pravděpodobnost, že právě třicetiletá 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Pr
av

dě
po

do
bn

os
t r

oz
vé

st
 s

e 
a 

zů
st

at
 ro

zv
ed

en
ý 

m
ez

i p
ře

sn
ým

i v
ěk

y

Muži 30 / 35 Muži 30 / 40 Muži 30 / 45 Ženy 30 / 35 Ženy 30 / 40 Ženy 30 / 45

http://www.czso.cz


Zdeněk Dušek: Analýza procesů formování a rozpadu rodin s využitím modelů vícestavové demografie 
                                                                                                                                                                111 

vdaná žena bude v přesném věku 35 let rozvedená zůstala vyšší v celém sledovaném období, 
než byla obdobná pravděpodobnost pro muže. 

9.4 Shrnutí 

V této kapitole bylo analyzováno sňatkuschopné obyvatelstvo ve věku 16 až 49 dokončených let 
podle doby strávené v jednotlivých rodinných stavech a podle pravděpodobností setrvání 
v daném rodinném stavu a pravděpodobností přechodu mezi rodinnými stavy. Doba strávená 
mezi 16. a 49. dokončeným rokem ve stavu svobodném neustále narůstala především na úkor 
doby strávené ve stavu sezdaném. Tomuto faktu odpovídá i nárůst pravděpodobnosti pro osoby 
svobodné právě šestnáctileté, že zůstanou svobodnými po celé sledované období. V celém 
sledovaném období také narůstala pravděpodobnost rozvést se, a to jak pro muže, tak i pro ženy. 
Z analýzy třicetiletých vdaných žen a ženatých mužů bylo zjištěno, že ženy mají vyšší 
pravděpodobnost rozvést se a zůstat rozvedenými po kratší dobu trvajícím manželství, muži 
naopak po manželstvím trvajícím alespoň 10 let. 
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Kapitola 10 

Projekce obyvatelstva dle rodinného stavu 

Program Lifestyle Projection byl primárně vytvořen pro prognózování počtu a složení 
domácností v Nizozemsku. Verze LIPRO 4.0 nabízí dva základní druhy scénářů pro projekci, 
v případě této diplomové práce projekci obyvatelstva dle rodinného stavu. Prvním z nich je tzv. 
konstantní scénář, při kterém zůstávají konstantní míry přechodu pro všechny projekční kroky. 
Míry přechodu mezi jednotlivými stavy vycházejí ze základního období projekce a jsou pouze 
překlápěny do dalších intervalů. Druhým typem scénáře je tzv. proměnlivý scénář, u něhož lze 
explicitně nastavit vývoj ukazatelů formování a rozpadu rodin, plodnosti, úmrtnosti a migrace 
v jednotlivých projekčních krocích. V této práci bude vytvořen první typ projekce 
s konstantními měrami plodnosti, úmrtnosti a migrace a rovněž konstantními 
pravděpodobnostmi přechodu mezi rodinnými stavy. Projekce bude vycházet z období  
2004–2008 (z již dříve analyzovaných dat bilancí dle rodinného stavu), projekčním krokem 
bude pětiletý interval pro pětileté věkové skupiny. Horizontem projekce bude rok 2023, který 
odpovídá třem pětiletým projekčním krokům (2009–2013, 2014–2018, 2019–2023). Takto 
sestavená projekce bude na rozhraní krátkodobé a střednědobé projekce32. 

10.1 Konstantní scénář projekce 

Konstantní scénář projekce jinými slovy vypovídá o tom, jak by se pravděpodobně vyvinula 
struktura obyvatel dle rodinného stavu, a to za nepříliš reálného předpokladu, že dynamika 
vývoje zůstane v budoucnosti stejná jako byla v období 2004–2008. 

Před tím, než lze projekci v programu LIPRO provést, je nutné upravit vstupní data 
a vytvořit předpoklady výpočtu, při kterých lze projekci sestavit. Při stanovení předpokladů 
budou v této práci reflektovány ty předpoklady, které ve své projekci obyvatelstva Nizozemska 
dle rodinného stavu použil Imhoff (1999b). 

 
 
 

                                                
32 Délka projekce 15ti let byla zvolena autorem cíleně tak, aby při delším projekčním horizontu nedošlo 
k projekci plodnosti žen, které v době sestavení projekce ještě nebyly narozené. 
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10.2 Příprava data a stanovení předpokladů 

Projekce obyvatelstva dle rodinného stavu vychází z vícestavové analýzy rodinného stavu 
v České republice pro roky 2004–2008. Vstupními daty jsou již upravená data z bilancí dle 
rodinného stavu za toto období, která byla analyzována v předchozí kapitole. Pro účely projekce 
data doplníme o migrační toky, které jednotlivé skupiny obyvatelstva tříděné dle pohlaví, věku 
a rodinného stavu zaznamenaly. Počty imigrantů a emigrantů lze buď získat přímo z bilancí dle 
rodinného stavu nebo je lze, tak jako to bylo provedeno v této práci, dopočítat na základě 
následujícího vzorce: 
 
Koncový stav populace = Počáteční stav populace + Migrační saldo + Vstupy – Výstupy 
 
Potom migrační saldo odpovídá: 
 
Migrační saldo = Koncový stav populace – Počáteční stav populace – Vstupy + Výstupy 
 
Níže uvádíme sumární tabulku migračních toků dle pohlaví, věku a rodinného stavu. 

Tab. 27: Analýza migrace v ČR, ženy, muži, 2004–2008 
 M – sv. Ž – sv. M – žen. Ž – vd. M – ovd. Ž – ovd. M – rozv. Ž – rozv. Celkem 

0– 4 -252  -470  0  0  0  0  0  0  -722 
5– 9 17682  17135  0  0  0  0  0  0  34817 
10–14 9867  9695  18  124  0  1  2  0  19707 
15–19 20172  9019  2265  5526  4  13  63  199  37261 
20–24 15998  -3793  20905  32073  23  115  1447  3236  70004 
25–29 -29802  -32118  41338  33579  68  416  6250  7897  27628 
30–34 -19590  -11140  6536  -5624  87  442  3853  2861  -22575 
35–39 -2301  -1224  13752  8244  170  695  3531  3018  25885 
40–44 -1884  -823  3443  772  242  1232  946  176  4104 
45–49 -443  -5  12507  9425  634  2511  1974  2234  28837 
50–54 -1461  -206  4779  1886  716  3682  -1151  -1260  6985 
55–59 -2019  -447  -10590  -12031  544  3757  -4046  -3746  -28578 
60–64 -1274  -703  -16368  -16923  305  2235  -3687  -4071  -40486 
65–69 -438  -179  -4497  -6776  1011  5854  -1123  -921  -7069 
70–74 -302  134  -6911  -7742  1237  6265  -682  -470  -8471 
75–79 -261  -93  -8839  -7636  112  653  -702  -1026  -17792 
80–84 -479  -886  -10001  -5534  -3268  -18811  -605  -1900  -41484 
85–89 -33  0  -965  -377  -30  -709  9  -210  -2315 
90+  -7  -173  -1067  -361  -1350  -6441  14  -223  -9608 
Celkem -9036  -27260  46305  28625  505  1910  6093  5794  52936  
Poznámka: M = muži, Ž = ženy, sv. = svobodní/svobodné, žen. = ženatí, vd. = vdané, ovd. = 
ovdovělí/ovdovělé, rozv. = rozvedení/rozvedené. 
Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

Česká republika získala migrací mezi roky 2004–2008 přibližně 53 tisíc imigrantů. Zatímco 
svobodní jedinci z České republiky téměř ve všech věkových skupinách odcházejí, ostatní 
rodinné stavy jsou prostřednictvím migrace početně růstové. Během sledovaných pěti let 
imigrovalo do České republiky nejvíce jedinců mezi dvacátým a třicátým rokem života. 

Druhým přípravným krokem před zahájením projekce je stanovení si několika předpokladů, 
ze kterých budeme v následujících výpočtech vycházet. 

http://www.czso.cz
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1. Všechny mimomanželské děti, které se narodí, se narodí svobodným ženám (více viz 
analýza diferenční plodnosti v předchozí kapitole). 

2. Všechny děti, které se narodí dle statistiky ženám mladším 15 let, jsou  uvažovány jako 
děti čtrnáctiletých matek. 

3. Všechny děti, které se narodí dle statistiky ženám starším 50 let, jsou uvažovány jako 
děti padesátiletých matek. 

4. Ukazatel maskulinity/feminity při narození zůstane stejný jako byla jeho průměrná 
hodnota mezi roky 2004 a 2008 (průměrný ukazatel maskulinity byl 0,513). 

5. Počet mužů, kteří vstupují do manželství, odpovídá počtu žen, které vstupují do 
manželství. 

6. Počet rozvádějících se mužů odpovídá počtu rozvádějících se žen. 
7. Počet ženatých mužů, kteří zemřou, odpovídá počtu ovdovění žen. 
8. Počet vdaných žen, které zemřou, odpovídá počtu ovdovění mužů. 
9. Migrace ženatých mužů odpovídá migraci vdaných žen. 
Některé z těchto předpokladů nemusejí 100% odpovídat realitě (např. migrace ženatých 

mužů často předchází migraci vdaných žen). Pokud program LIPRO identifikuje rozpor 
vstupních dat s těmito předpoklady, automaticky si vstupní hodnoty upraví tak, aby tomu tak 
bylo33.  

                                                
33 LIPRO používá k vyrovnání funkci harmonického průměru, který se používá v případech, že 
srovnávané hodnoty nejsou rovnoměrně rozmístěny kolem aritmetického průměru. Harmonický průměr 
se vypočítá jako převrácená hodnota aritmetického průměru převrácených hodnot zadaných členů 
(Imhoff, 1991). 
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Obr. 41: Projekce obyvatelstva dle rodinného stavu, ČR, 2004–2008 
 

 

Věková pyramida dle rodinného stavu, ČR, 2004
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Věková pyramida dle rodinného stavu, ČR, 2009

500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89

90+

V
ěk

Počet obyvatel (v tis.)

Svobodní/svobodné Ženatí/vdané Rozvedení/rozvedené Ovdovělí/ovodovělé

ŽENYMUŽI

Věková pyramida dle rodinného stavu, ČR, 2019
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Věková pyramida dle rodinného stavu, ČR, 2014
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Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty 

http://www.czso.cz
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10.3 Výsledky projekce 

Věkové pyramidy podle rodinného stavu jsou ideálním nástrojem pro analýzu věkové 
struktury obyvatelstva diferencovaného dle rodinného stavu. Předchozí čtyři obrázky ukazují, 
jaká by byla tato struktura, pokud by byla i po následujících 15 let zachována dynamika 
vývoje, jaká byla mezi roky 2004 a 2008. První pyramida ukazuje reálnou situaci doloženou 
na datech z bilancí, zbylé tři pyramidy vznikly pomocí projekce provedené s využitím 
programu LIPRO. Již v kapitole 4 byla analyzována struktura obyvatelstva dle rodinného 
stavu pomocí věkové pyramidy a byly popsány jednotlivé výstupky a zářezy na pyramidě. 
Rovněž byly zdokumentovány změny podílů jednotlivých rodinných stavů dle věku 
obyvatelstva. Z předchozích obrázků je patrné, že věková pyramida se postupem času 
zaobluje a výstupky mizí tak, jak stárnou dříve narozené generace. Zatímco v roce 2004 jsou 
poměrně zřetelné výstupky kolem pětadvacátého a pětapadesátého roku života (válečné silné 
ročníky, silné ročníky ze 70. let), v roce 2019 je zřetelný již pouze výstupek dokumentující 
zvýšené počty narozených dětí z počátku 70. let. Změnu do budoucna můžeme rovněž 
očekávat v rozložení podílů obyvatel dle rodinného stavu. Následující tabulka dokumentuje 
rozdíl podílu věkové skupiny daného rodinného stavu mezi obdobím let 2019–2023  
a 2004–2008. Kladné číslo v této tabulce značí růst podílu dané věkové skupiny daného 
rodinného stavu na celkové populaci, záporné naopak pokles. 

Tab. 28: Změny podílu věkových skupin dle rodinného stavu na celkové populaci mezi obdobími 
2019–2023 a 2004–2008, procentní body, ČR 

 M – sv. 
(%) 

M – žen. 
(%) 

M – rozv. 
(%) 

M – ovd. 
(%) 

Ž – sv.  
(%) 

Ž – vd.  
(%) 

Ž – rozv. 
(%) 

Ž – ovd. 
(%) 

0– 4 0,3  0,0  0,0  0,0  0,4  0,0  0,0  0,0  
5– 9 0,3  0,0  0,0  0,0  0,3  0,0  0,0  0,0  
10–14 -0,8  0,0  0,0  0,0  -0,7  0,0  0,0  0,0  
15–19 -1,7  0,0  0,0  0,0  -1,5  0,0  0,0  0,0  
20–24 -1,7  -0,2  0,0  0,0  -1,4  -0,3  0,0  0,0  
25–29 -0,4  -1,1  0,0  -0,1  -0,1  -1,2  0,0  -0,2  
30–34 1,2  -1,0  0,0  -0,2  1,0  -0,4  0,0  -0,2  
35–39 1,5  -0,6  0,0  0,0  1,2  -0,1  0,0  0,1  
40–44 1,5  0,4  0,0  0,6  1,1  0,7  0,0  0,8  
45–49 0,5  -0,8  0,0  0,5  0,3  -0,8  -0,1  0,5  
50–54 0,2  -1,4  0,0  0,4  0,1  -1,2  -0,1  0,4  
55–59 0,1  -1,5  0,0  0,3  0,0  -1,3  -0,2  0,3  
60–64 0,2  0,2  0,0  0,5  0,1  0,3  0,0  0,6  
65–69 0,1  1,1  0,1  0,4  0,1  0,8  0,3  0,6  
70–74 0,0  0,7  0,1  0,2  0,0  0,3  0,1  0,3  
75–79 0,0  0,1  0,0  0,0  0,0  -0,1  -0,3  0,1  
80–84 0,0  0,0  -0,1  0,0  0,0  -0,1  -0,4  0,0  
85–89 0,0  0,2  0,1  0,0  0,0  0,0  0,2 0,0  
90+  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -0,2  0,0  
Celkem 1,4  -4,0  0,0  2,6  0,7  -3,4  -0,6  3,2  
Poznámka: M = muži, Ž = ženy, sv. = svobodní/svobodné, žen. = ženatí, vd. = vdané, ovd. = 
ovdovělí/ovdovělé, rozv. = rozvedení/rozvedené. 
Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty  

http://www.czso.cz
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Červenou barvou jsou v tabulce zvýrazněny nejvýznamnější poklesy podílu dané věkové 
skupiny a rodinného stavu na celkové populaci, zeleně naopak vzestupy. Pokud by projekce 
a předpoklady, které byly při jejím výpočtu užili, reflektovaly skutečnost resp. 
pravděpodobnou budoucnost, lze v následujících třech pětiletých obdobích očekávat výrazný 
pokles podílu sezdaných jedinců na celkové populaci a naopak poměrně významný nárůst 
podílu jedinců ve stavu ovdovělý/ovdovělá. Podíl svobodných na celkové populaci by měl 
rovněž ve sledovaném období narůstat, zatímco podíl rozvedených by měl setrvat zhruba na 
stávajících hodnotách. Tato fakta souvisí především se dvěma zásadními změnami, které 
v současné době působí na obyvatelstvo České republiky, a to s poklesem podílu alespoň 
jednou vdaných/ženatých osob a s demografickým stárnutím.  

10.4 Shrnutí 

Prognóza obyvatelstva, která by předpovídala nejpravděpodobnější možný vývoj početního 
stavu a struktury obyvatelstva dle rodinného stavu nebyla v českých poměrech ještě 
sestavena. Důvodem toho je především velká míra nejistoty a množství faktorů, které budoucí 
vývoj takto tříděného obyvatelstva ovlivňují. Ani o projekci vytvořené v této práci nelze říci, 
že by byla právě oním nejpravděpodobnějším scénářem budoucího vývoje,  protože jejím 
hlavním předpokladem je neměnnost měr plodnosti, úmrtnosti a migrace a zároveň 
pravděpodobností procesů, které charakterizují formování a rozpad rodin v celém projekčním 
období. Aby se tato projekce vyhnula ročním výkyvům v jednotlivých demografických 
událostech, které obyvatelstvo prožívá, byla sestavena na základě pětiletého intervalu od roku 
2004 do roku 2008. V krátkodobém časovém horizontu nelze očekávat zásadní změny ve 
struktuře obyvatelstva dle rodinného stavu, spíše pozvolný kontinuální vývoj, který byl 
započat již v prvním desetiletí 21. století. Proto by se výsledky, které tato projekce přinesla, 
nemusely od reality příliš lišit. Do období let 2019–2023 lze očekávat pokles podílu 
sezdaných obyvatel především mezi 25. až 60. rokem. Naopak podíl svobodného 
a ovdovělého obyvatelstva by měl v následujících 15–20 letech narůstat. Podíl rozvedených 
vykazuje dle této projekce setrvalý stav, mírný pokles lze očekávat u podílu rozvedených žen. 
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Kapitola 11 

Závěr 

Bez ohledu na to, v jakém vývojovém stádiu se společnost nachází, v jaké geografické 
lokalitě se sdružuje či jakou víru či přesvědčení vyznává, je každá společnost tvořena 
jednotlivci žijícími v různých formách rodinného soužití. Rodina představuje jeden 
z pomyslných vrcholů na společenském žebříčku hodnot, protože právě rodina reprezentuje 
prostředí, ve kterém jsou obvykle rozeni noví jedinci, ve kterém dochází k obnově lidských 
generací. Na studium rodinných soužití lze nahlížet z různých směrů a pohledů a čím déle 
člověk instituci rodiny zkoumá, tím více zjišťuje, jak složité uskupení rodina představuje 
a jaké množství faktorů existenci rodiny ovlivňuje.  

V této diplomové práci byly zkoumány procesy, které vznik a zánik rodiny podmiňují. Na 
rodinné soužití tedy primárně nebylo nahlíženo jako na instituci, ve které dochází 
k demografické reprodukci, ale jako na stádium života, do kterého člověk jednou či vícekrát 
vstupuje a z kterého v odpovídající četnosti vystupuje. Hlavním cílem této práce byla, za 
použití statisticko-demografických metod, analýza procesů formování a rozpadu rodin 
a studium faktorů, které tyto procesy ovlivňují. 

Proces, který charakterizuje v demografické terminologii formování rodiny, je proces 
sňatečnosti. Naopak proces, který odpovídá rozpadu rodinných svazků, je, kromě úmrtí 
jednoho či obou  partnerů, proces rozvodovosti. V úvodu této práce byly analyzovány procesy 
sňatečnosti a rozvodovosti v prostředí České republiky od jejího vzniku, tedy od roku 1993, 
až do roku 2008. Takto vymezené období šestnácti let zachycuje většinu zásadních změn, ke 
kterým od změny politického režimu v zemi došlo. Procesy sňatečnosti a rozvodovosti byly 
analyzovány za pomoci metod klasické demografické analýzy na empirických i tabulkových 
datech. Úroveň rozvodovosti vykazovala ve sledovaném období poměrně stálý průběh se 
stabilním počtem rozvodů, k nimž dochází během jednoho kalendářního roku a s rostoucími 
intenzitními ukazateli rozvodovosti. Nejčastěji rozvádějícími se partnery jsou jedinci ve věku 
40–50 let, kteří se v průměru rozvádí po delší době společného žití v manželství než se 
rozváděli jedinci v dobách předchozích. Proces formování rodiny lze ve sledovaném období 
charakterizovat radikálním poklesem počtu uzavíraných sňatků stejně jako poklesem 
intenzitních ukazatelů sňatečnosti. Čím dál tím více osob odkládá uzavření sňatku do vyššího 
věku, nebo dokonce na uzavření sňatku zcela rezignuje. 

Ačkoliv úroveň procesu, který charakterizuje zánik rodinného soužití, zaznamenala ve 
sledovaných letech nemalé změny, v další části diplomové práce byla pozornost soustředěna 
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primárně na analýzu faktorů, které ovlivňovaly ve sledovaném období proces sňatečnosti. 
Nejprve byl proces vzniku rodinných svazků konfrontován s vytvářením nemanželských 
svazků, přesněji nesezdaných soužití. Tento způsob soužití osob opačného pohlaví 
zaznamenal v minulosti výrazný boom především u našich severních a západních sousedů 
a bylo jen otázkou času, kdy tento trend pocítí i česká společnost. Ačkoliv počet nesezdaných 
soužití ve sledovaném období narůstal, tento nárůst nedokázal vyrovnat mnohem výraznější 
pokles v počtu uzavřených manželských svazků. Především pro mladé lidi nepředstavuje 
život v nesezdaném soužití alternativu k životu v manželství, ale spíše předstupeň k uzavření 
sňatku. Toto tvrzení mimo jiné dokládá i fakt, že nejčastější skupinou osob žijících 
v nesezdaném soužití jsou lidé, kteří už mají alespoň jednu zkušenost manželského soužití 
a pro něž život v nesezdaném soužití již alternativu k životu v manželství představovat může. 
Pokud bychom hledali analogii ve vývoji a rozšíření nesezdaných soužití v severozápadní 
Evropě, byla by Česká republika dle stávajícího stavu na počátku stádia výrazné expanze 
počtu nesezdaných soužití.  

V další části byla pozornost věnována studiu kontextuálních proměnných 90. let 20. 
století a prvního desetiletí 21. století na pozadí makroekonomické situace a státem nastavené 
rodinné a sociální politiky. Pro rodinu příznivé podmínky, které byly typické pro Českou 
republiku před rokem 1989, se téměř ze dne na den radikálně změnily. Přechod z plánované 
ekonomiky na tržní ekonomiku s výrazně liberální orientací znamenal pokles reálných příjmů, 
růst míry nezaměstnanosti či růst inflace, což pocítili především mladí lidé. Rovněž zrušení 
státem dříve garantovaných bonusů pro mladé lidi v podobě státní garance novomanželských 
půjček či oslabení podpůrné bytové politiky, znamenalo vážnou překážku při rozhodování, 
zda vstoupit do manželství či nikoliv. Matematicky popsat závislost mezi úrovní sňatečnosti 
a vybranými faktory demografické, makrosociální a makroekonomické povahy se pokusila 
další kapitola této diplomové práce, ve které byly použity metody korelační, faktorové 
a regresní analýzy. Korelační analýza odhalila poměrně silnou lineární závislost mezi 
ukazatelem úhrnné sňatečnosti svobodných a ukazateli úhrnné plodnosti, míry 
nezaměstnanosti a cenové dostupnosti bytů. Zatímco faktorová analýza byla použita 
především jako formální nástroj k ověření předchozích výpočtů, regresní analýza odhalila 
vztahy mezi vybranými nezávisle proměnnými na závisle proměnnou úhrnnou sňatečnost 
svobodných. Z analyzovaných patnácti  nezávisle proměnných lze úroveň úhrnné sňatečnosti 
rozvedených nejlépe popsat pomocí ukazatelů úhrnné plodnosti, podílu předmanželských 
koncepcí, podílu mimomanželsky narozených dětí a podílu žen užívajících antikoncepci. 

Poslední explanační částí diplomové práce, která se týkala studia poklesu úrovně 
sňatečnosti, byla kapitola věnující se dekompozici. Co způsobuje rozdíl v úrovni ukazatele 
hrubé míry sňatečnosti v roce 1993 a v roce 2008 bylo zkoumáno s využitím dekompoziční 
metody navržené Kitagawou (1955). Hrubá míra sňatečnosti byla dekomponována na tři 
parciální vlivy, kterými jsou intenzita sňatečnosti, věková struktura a rozložení sňatků dle 
pořadí. Pokles úrovně sňatečnosti ve sledovaném období byl dle provedené dekompozice 
způsoben především změnou intenzity sňatečnosti, jejíž změna byla patrná jak u mužů, tak 
i u žen. Vliv změny věkové struktury nebyl tak výrazný, v některých případech působil 
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dokonce proti poklesu celkové hrubé míry sňatečnosti. Pokles podílu prvních sňatků působil 
ve sledovaném období v České republice proti poklesu úrovně sňatečnosti. 

Hlavním cílem této práce bylo analyzovat procesy formování a rozpadu rodin. První část 
práce byla zaměřena na procesy sňatečnosti a rozvodovosti, které byly studovány včetně 
faktorů, které by mohly úroveň na těchto procesů ovlivňovat . Skutečnou a komplexní 
analýzu, která zahrnuje procesy formování a rozpadu rodiny a studuje tyto procesy jako jeden 
celek však přinesla až analýza s využitím modelů vícestavové demografie. Tato pokročilá 
demografická metoda je postavena na studiu populace pomocí tabulek života. Oproti 
klasickým tabulkám života lze pomocí těchto tzv. inkrementních-dekrementních tabulek 
studovat soustavu populací v různých rodinných stavech. V úvodu již bylo zmíněno, že na 
stav, kdy je osoba v manželství, lze pohlížet jako na stav přechodný, z kterého lze pomocí 
rozvodu či úmrtí jednoho z partnerů odejít, ale zároveň do něho lze opakovaným sňatkem 
opět vstoupit. Přesně takto lze na populaci nahlížet pomocí modelů vícestavové demografie 
a kromě úbytků (dekrementů) ze sledovaného kmene osob v daném rodinném stavu lze 
studovat i přírůstky, nebo-li inkrementy. 

Pomocí modelů vícestavové demografie lze studovat populaci jako celek nebo jen její 
vybrané části. Oba přístupy byly využity i v této diplomové práci, konkrétně v kapitole 8 a 9 
a zatímco v první části této kapitoly byla analyzována celá věková struktura obyvatelstva, 
v její druhé části byla pozornost zaměřena pouze na populaci ve fertilním věku. Ve 
sledovaném období došlo k výraznému nárůstu podílu života stráveného ve stavu svobodný 
na úkor podílu života stráveného ve stavu sezdaný, a to jak u žen, tak i u mužů. Obdobně jako 
klesá podíl života stráveného ve stavu sezdaný, klesá ve sledovaném období 
i pravděpodobnost, že se osoba svobodná sezdá. Největší pokles této pravděpodobnosti byl 
zaznamenán u osob do 25. roku života. Pravděpodobnost rozpadu rodiny prostřednictvím 
rozvodu partnerů rostla v celém sledovaném období především u osob starších 40 let. Při 
srovnání opakované sňatečnosti rozvedených žen a mužů mají v nižší věcích vyšší 
pravděpodobnost sezdat se ženy, ve vyšších věcích naopak muži. Ovdovělé ženy měly 
v celém sledovaném období ve všech věcích nižší pravděpodobnost sezdat se.  

Kromě pravděpodobností přechodu mezi jednotlivými rodinnými stavy a délky života 
strávené v jednotlivých rodinných stavech lze pomocí modelů vícestavové demografie určit 
i průměrné věky při událostech vedoucích ke vzniku nebo rozpadu rodin. Stejně jako se 
v průměru lidé dožívají čím dál tím vyšších věků, roste i průměrný věk při sňatku, rozvodu 
a ovdovění. Ženy zažívají v průměru všechny tyto události v nižším věku než muži.  

Populace mezi 16. a 49. rokem je pro demografické studium zajímavá z důvodu její 
reprodukční schopnosti. Úroveň sňatečnosti dlouhodobě determinuje úroveň plodnosti, 
a proto byla speciální pozornost věnována analýze procesů formování a rozpadu rodin 
obyvatelstva mezi 16. a 49. rokem života. Analýza této skupiny obyvatel potvrdila již dříve 
nabyté poznatky, že pravděpodobnost uzavřít sňatek klesá především u mladších osob 
a rovněž délka života strávená ve stavu sezdaný výrazně klesá ve prospěch stavu svobodný. 
Úroveň rozvodovosti, vyjádřená pravděpodobností rozvést se, v průběhu sledovaného období 
vzrostla a naopak úroveň opakované sňatečnosti poklesla.  
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K výpočtu modelů vícestavové demografie aplikované na rodinný stav obyvatelstva 
České republiky byl využit pro tento účel zkonstruovaný počítačový software LIPRO. Kromě 
analýzy pomocí inkrementních-dekrementních tabulek života lze tento program použít i při 
sestavení prognózy počtu a struktury obyvatel dle rodinného stavu. Hlavním předpokladem 
projekce vytvořené v této práci bylo zachování neměnných měr plodnosti, úmrtnosti 
a migrace, stejně jako pravděpodobností přechodů mezi jednotlivými rodinnými stavy. 
Projekce do období 2019–2023 ukázala, že při naplnění stanovených předpokladů, by nadále 
klesal podíl sezdaného obyvatelstva a naopak rostl podíl obyvatelstva svobodného 
a ovdovělého. Podíl osob rozvedených by měl dle sestavené projekce mít setrvalý stav. 

V této práci jsme se pokusili o co nejkomplexnější analýzu procesů formování a rozpadu 
rodin. Ačkoliv procesy sňatečnosti a rozvodovosti nemají rozhodující vliv na přírůstky či 
úbytky obyvatelstva, je jejich studium neméně důležité z řady již zmíněných důvodů. 
Nejvýraznější projev demografického stárnutí je rostoucí střední délka života. Je více než 
zřejmé, že péče o osobu, která žije samostatně, je materiálně i nemateriálně mnohem 
náročnější, než pokud žije osoba v partnerském vztahu. Rostoucí nároky a výdaje zdravotního 
a sociálního systému souvisí především s těmi osobami, které se dožívají vysokých věků, 
avšak nejsou schopny se o sebe  postarat.  

Využití modelů vícestavové demografie na studium procesů formování a rozpadu rodin 
není v České republice příliš rozšířené. Tato diplomová práce vznikla mimo jiné proto, aby 
poukázala na jejich přínos. V řadě ohledů lze vidět prostor na zdokonalení metody, která byla 
využita v této práci. Jde především o studium čistě longitudinální, které by se zaměřilo na 
analýzu a srovnání jednotlivých ať už generací nebo sňatkových kohort. Rovněž sestavení 
prognózy obyvatelstva dle rodinného stavu by znamenalo poměrně převratnou událost 
v poměrech české, ale i světové demografie. V neposlední řadě metodické zlepšení výpočtu, 
který by mohl být navržen v běžně užívaných statistických programech, jakým je např. SAS, 
by bylo téma, na které by se šlo do budoucna zaměřit. Tímto směrem by se mohl dle autora 
ubírat další výzkum v této oblasti. 
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