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 Analýza procesu rozvodovosti patří ke standardním demografickým tématům. 

Přestože je dané téma často zpracovávané, je stále aktuální. Předložená práce nahlíží na 

rozvodovost současně ze dvou pohledů, vývojového a srovnávacího, a tím přináší nové 

poznatky. Cílem bylo porovnat vývojové trendy rozvodovosti v České republice a na 

Slovensku po rozdělení Československa a pokusit se o vysvětlení zjištěných podobností či 

odlišností. Vzhledem ke společnému soužití v rámci jednoho státu a tím stejným výchozím 

podmínkám, představuje následné období ojedinělou možnost srovnání. Autorka si byla 

vědoma změn v podmínkách srovnání po roce 1993, které rozebírá v samostatné kapitole. 

V bakalářské práci se podařilo naplnit důležité části komparativní studie. 

 V rámci evropského srovnání byla rozvodovost v tehdejším Československu relativně 

vysoká, nicméně mnohem vyšší úrovně dosahovala v české populaci. Až do roku 1993 byl 

rozdíl v intenzitě mezi oběma populacemi poměrně velký a udržován na stejné úrovni, neboť 

obě populace vykazovaly plynulý růst. Paradoxně ke sblížení v úrovni rozvodovosti došlo až 

po roce 1993, v době oddělených samostatných států, v důsledku zpomalení růstu intenzity 

rozvodovosti v České republice. S využitím základních metod demografické analýzy 

rozvodovosti autorka poukazuje na obdobné trendy ve vývoji rozvodovosti podle věku a 

pohlaví, na odlišnosti ve vývoji podle délky trvání manželství či podle počtu nezletilých dětí, 

apod. Výsledná zjištění se pokusila vysvětlit v rámci teoretických východisek, které v úvodní 

části nastínila. 

Práce má logickou strukturu a kapitoly jsou přiměřeně rozpracované. Cíle práce jsou 

v úvodu zřetelně nastíněny a hlavní výsledky v závěru odpovídajícím způsobem shrnuty a 

zasazeny do širších souvislostí. Autorka zvládla základní metody demografické analýzy a 

prokázala dobrou práci s literaturou. Odpovídající pozornost byla také věnována grafické 

stránce práce.  

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. Předloženou práci 

doporučuji přijmout k obhajobě. 
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