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Proměny struktury obyvatelstva ve věku 15-59 let podle rodinného stavu v České republice po roce 1930 

 

Autorka si pro svou práci vybrala klasické téma, které se ale pokusila zpracovat pomocí netradičních metod –jejím cílem 

konkrétně bylo hodnotit změny ve struktuře obyvatelstva podle rodinného stavu pomocí vícestavových tabulek života, 

sestavených na základě pravděpodobnosti  přechodů mezi jednotlivými rodinnými stavy. Výpočty vycházely ze specifických 

měr sňatečnosti, rozvodovosti a úmrtnosti podle rodinného stavu, pohlaví a věkových skupin pro obyvatelstvo ve věku 15-59 let. 

Zpracování vícestavových tabulek života pomocí dynamického přístupu, za využití pravděpodobností přechodu mezi 

jednotlivými stavy je v české demografii ojedinělé a co se týče aplikace této metody na strukturu všech rodinných stavů, 

dokonce prvním pokusem. Tím je předkládaná práce velmi cenná, přestože použitá metodika převzatá z anglické práce 

„Demography measuring and modelling population processes“ (Preston a kol., Oxford, 2001), resp. způsob výpočtu musel být 

zjednodušen kvůli struktuře dostupných dat, čímž se výsledky přiblížily více modelovým výpočtům. Přesto nebo i právě proto si 

předložené práce velmi cením, i když autorka potom při interpretaci nevyužila analytickéh výsledky dostatečně  a její pojednání 

o proměnách obyvatelstva podle rodinného stavu zůstalo tak trochu za očekáváními. 

 Významnou část práce tvoří popis úprav dat, protože práce se vstupními údaji z tak dlouhého časového úseku nutně naráží na 

změny v třídění použitých dat. K nim v období 1930-2010 několikrát v došlo v souvislosti se sociálně ekonomickými a 

politickými proměnami společnosti, ale také v důsledku zlepšování technických možností. Autorka věnovala úpravám dat 

značné úsilí, a přesto nakonec byla pro její potřeby nedostatečně podrobná třídění událostí z předválečného období příčinou, že 

vícestavové tabulky života jsou v desetiletých periodách zpracovány teprve od roku 1950, přičemž letech 1950 a 1961 se týkají 

jen osob ve věku 15-49 let, teprve od roku 1970 zahrnují osoby ve věku 15-59 let, a to v některých letech musely být údaje pro 

okrajové skupiny odhadovány. S ohledem na datovou základnu autorka byla nucena také upravit původní originální vztahy, jež 

byly stanoveny pro jednoleté věkové skupiny a v souladu s tím počítaly s pravděpodobnostmi jediného přechodu během jednoho 

roku. Upravený výpočet vychází z třídění událostí podle pětiletých věkových skupin a tedy s pravděpodobnostmi jediného 

přechodu během pětiletého období. Podle mého názoru tento postup velmi zjednodušil skutečnou situaci ve změnách rodinného 

stavu, proto považuji provedené výpočty spíše za modelové.  

Práce je rozdělena do 7 kapitol včetně úvodu a závěru, logicky je postupováno od vytyčení cílů přes prameny a metodiku k 

analýze a závěrům. Vlastní analytické zpracování je obsaženo v téměř třicetistránkové kapitole šesté, ještě dále členěné. Uvozují 

ji  dvě kapitoly, z nichž první je obecnou deskripcí populačního vývoje na území ČR, jenž je strukturován do čtyř období z 

hlediska historických zlomů vývoje republiky; v druhé z nich je věnována pozornost obecným trendům sňatečnosti, 

rozvodovosti a úmrtnosti, které jsou pomocí jednoduchých ukazatelů – hrubých měr, strukturálních charakteristik – stručně 

komentovány v souvislostech politického a sociálního a ekonomického vývoje. V hodnocení práce je třeba podrobněji zmínit 

rozsáhlejší metodickou kapitolu, v níž je dobře popsán postup při výpočtu vícestavových transverzálních tabulek, konkrétně 

jejich princip, úpravy převzatých vzorců, vysvětleny výpočty pravděpodobností přechodů i způsob sestavení tabulek, včetně 

přípravy a úprav potřebných dat. Poprvé je zde použito pro rodinný stav “ženatý-vdaná” termínu “manželství”, podobně je pro 

ovdovělé osoby použit termín “stav ovdovělí”; oboje lze, myslím, v tomto případě akceptovat. 

V analytické části jsou nejpodrobněji zpracovány podkapitoly věnované výstupům tabulek za  stav „Svobodní“ a stav 

„Manželství“  a přechodům z těchto stavů, vývoj je hodnocen v širších souvislostech sociálních,  legislativních atd. Analýzy  

jednotlivých procesů jsou zpracovány systematicky, doplňují je přehledné, jednotně pojaté grafy z výstupů tabulek. Vlastní 

vícestavové tabulky jsou obsaženy v rozsáhlé příloze, kde jsou také graficky zpracovány pravděpodobnosti přechodů.  

Práce o celkovém rozsahu 76 stran textu s dalšími 20 stránkami příloh by si však zasloužila v závěru podrobnější komentování 

výsledků, rozsah jen o málo přesahující jednu stránku je nedostatečný. 

  Autorka se z hlediska věcného zpracování nedopustila vážnějších chyb, jediným problémem zůstalo přizpůsobení výpočtů 

pravděpodobností přechodů pro třídění událostí podle pětiletých skupin. Bohužel se ale nevyvarovala řady nepřesnosti. Moje 

připomínky se, kromě již zmíněných, týkají spíše formální stránky práce a formulací textu, které ztěžují srozumitelnost :   

- s. 14: kap.Použitá literatura – gramaticky nezvládnutý 2. odstavec; sčítání lidu 1970 se konalo 1.12., nikoliv 1.11 

- s. 15:  “.. lidé začali sňatky odkládat, až když byli finančně zaopatřeni…” ?  

- s. 30-31: “..vzrostly počty umělých přerušení těhotenství … zvláště po roce 1958….jak postupně docházelo ke zlepšení 

účinnosti a dostupnosti antikoncepčních prostředků, tak klesaly počty umělých potratů”  - upřesnit, kdy pokles nastal. 

- s.37: chybí citace pramene, z něhož autorka získala informaci o psychickém stavu obyvatelstva po invazi vojsk Varšavské 

smlouvy  

- s. 75:  nesrozumitelná, neobratná formulace “Vinou poklesu sňatečnosti začali svobodní ve vyšších kategoriích více 

odcházet ze stavu svobodných úmrtím” 

- s.27, tab. 2: stejné údaje v tabulce by měly být formátovány na stejný počet des. míst; zarovnání údajů v tabulce stejné s 

hlavičkou – na střed (údaje odsadit od pravého okraje tak, aby byly ve  středu buňky) 

Z diplomové práce Marie Boušové je zřejmé, že zvládla základní i pokročilé metody demografické analýzy, prokázala dobrou 

orientaci v datových pramenech i jejich zpracování, orientuje se v domácí i zahraniční  literatuře, analytické demografické 

výsledky dovede posoudit v širších souvislostech.  

Předložená práce Proměny struktury obyvatelstva ve věku 15-59 let podle rodinného stavu v České republice po roce 1930 

splňuje obsahové i formální požadavky kladené na diplomové práce, považuji ji za zdařilou a  proto doporučuji k obhajobě. 

 
V Praze, 12.9.2012                                                                         

 RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. 


