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Téma diplomové práce Marie Boušové nebývá přes svou závažnost častým námětem 

demografických rozborů, i když je de facto obsaženo v téměř každé podrobnější analýze 

reprodukčního chování obyvatelstva. Rodinný stav zůstává při demografické analýze stále 

významnou charakteristikou a skutečnost, že v posledních letech dochází k zásadním změnám 

jeho chápání, jen potřebu výzkumu zaměřeného tímto směrem podtrhuje. Už proto lze 

považovat předloženou práci za vysoce aktuální. 

Marie Boušová si téma práce zvolila sama. Jejím záměrem bylo použít modelů 

vícestavové demografie, konkrétně inkrementních-dekrementních tabulek života jako nástroje 

pro porovnání změn struktury populace podle rodinného stavu na příkladu situace v České 

republice ve 2. polovině 20. století. Inspirovala se přitom spíše zahraniční produkcí, neboť 

domácí literatury k tomuto tématu není mnoho. Postupovala systematicky; pro každý rok, kdy 

se konalo ve studovaném období sčítání lidu, zpracovala skladbu obyvatelstva podle rodinného 

stavu a pro každý rodinný stav pravděpodobnosti přechodů mezi jednotlivými rodinnými stavy. 

Takto detailně a jednotným způsobem zatím tato problematika u nás studována nebyla.  

Při zpracování se diplomantka musela vypořádat s obtížemi danými datovou základnou. 

Například nemohla počítat tabulky pro jednotky věku ale pro pětileté věkové skupiny, kromě 

toho ne vždy byla data tříděna do stejně vymezených věkových skupin a autorka vysvětluje, 

jak se s nestejně dlouhými věkovými intervaly vyrovnávala. Někdy se po rozdělení do 

věkových skupin výrazně snížila početnost událostí, což vyžadovalo také trvalou logickou 

kontrolu výsledků. Autorka systematicky představuje jak ukazatele, tak používanou symboliku, 

a to včetně popisů možností přechodů mezi jednotlivými stavy. Z toho důvodu je metodická 

část práce poměrně rozsáhlá. Je z ní ale patrné, že autorka metodě dobře porozuměla. Všechny 

základní výsledky získané výpočtem tabulek pro jednotlivé roky (a pohlaví) zařadila do přílohy 

B, takže do textové části mohla umístit již sestavené „vývojové“ řady pro jednotlivé ukazatele. 

I při využití vhodných statistických programů byla tato část práce náročná. Také omezení na 

věkové rozpětí 15-59 bylo zvoleno vhodně, neboť ve vyšší věkové kategorii by se analýza 

nutně týkala nejvíce úmrtnostních poměrů. Takto bylo možno ukázat velmi dobře provázanost 

proměn jednotlivých jevů během studované doby. 

Merito práce je v popisu změn skladby osob jednotlivých rodinných stavů (od roku 

1930 do roku 2010). I když vlastní tabulky jsou počítány až od roku 1950, je připojení alespoň 

popisu předválečné situace důležité, neboť to umožnilo snazší interpretaci poválečného vývoje. 

Z následného popisu vysvítá, že autorka studované problematice dobře porozuměla a že 

správně interpretuje získaná data, kterými charakterizuje změny ve skladbě obyvatelstva podle 

rodinného stavu a změny intenzity přechodů mezi jednotlivými rodinnými stavy ve sledované 

době. Někdy je tento popis až příliš střízlivý, neboť autorka asi spoléhá právě na vypovídací 

schopnost jednotlivých grafů. Hlavní výsledky jsou totiž podány v grafické podobě (v textu to 

jsou grafy zobrazující časový vývoj ukazatelů, v příloze grafy sestavené vždy pro jedno 

období. Protože je použito jednotné úpravy i měřítka grafů, je snadná i vizuální orientace. 

Doprovodný text je sice někdy až příliš úsporný, ale není v něm logických chyb a předložená 

vysvětlení odpovídají poznatkům o charakteru reprodukčního chování obyvatelstva a o 

změnách v tomto chování v dané době. Autorka i tady zvolila jednotný postup – systematicky 

nejprve popisuje jednotlivý rodinný stav – jeho věkovou strukturu a její změny v čase a pak 

důvody a rozsah těchto změn. Nakonec neopomněla doložit ani problém, který stále více 

ztěžuje takto pojatý demografický výzkum – rostoucí rozsah neformálních partnerských 

svazků. 



Práce je po formální stránce předložena v pěkné grafické úpravě, poněkud rušivě proto 

působí obr. 54 na str. 74 převzatý z www portálu Demografie.info. Práce obsahuje všechny 

požadované náležitosti, je vhodně strukturovaná, jednotlivé kapitoly mají logické členění. 

Práce má 102 strany, z toho je 20 stran příloh. 

V práci zůstaly některé neopravené překlepy a bohužel i přehlédnutí (např. na straně 14 

chybně uvedené přesné datum sčítání 1980, na straně 29 nepřesně uvedené délky naděje dožití 

při narození pro roky 1920 a 1937). Také svodka vývoje obyvatelstva ve studovaném období 

(kapitoly 4 a 5) je místy až moc stručná, stručný je i závěr. V zásadě se ale autorka chyb 

nedopouští, i když je její stylistika občas neobratná. Lze říci, že tam, kde popisuje výsledky 

svých výpočtů, se vyjadřuje přesvědčivěji než v obecných partiích, kde se více opírala o již 

publikované práce a snažila se být co nejstručnější. Některé získané poznatky jsou přitom 

zajímavé a někdy přehlížené (např. vzájemné vazby změn intenzit jednotlivých přechodů, jak 

je autorka shrnuje v závěru).  

Zvolené metody rozboru považuji za adekvátní a získané výsledky za průkazné. 

Diplomantka prokázala, že zvládla metody demografické analýzy; její práce přispěla k 

rozšíření znalostí vývoje obyvatelstva České republiky ve 20. století. Jejím největším přínosem 

je jednotným způsobem zpracované poměrně dlouhé časové období, v němž se charakter 

reprodukčního chování obyvatelstva České republiky zásadně proměňoval. Podle mého názoru 

splňuje práce Marie Boušová „Proměny struktury obyvatelstva ve věku 15−59 let podle 

rodinného stavu v České republice po roce 1930“ nároky kladené na diplomové práce a 

doporučuji ji k obhajobě.  

 

V Praze dne 12. září 2012 

Doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 


