
Posudek školitele na bakalářskou práci Aleny Daudové: 

Změny struktur sňatečnosti v České republice: počátek 21.století versus 

80.léta 20. století 
 

 

Předkládaná bakalářská práce kontrastuje demografickou situaci sňatečnosti České 

republiky ve dvou obdobích 1980-1989 a 2000-2009. Práce v rozsahu 61 stran včetně příloh 

je rozčleněna do několika částí. Po úvodu následuje popis významných demografických změn 

devadesátých let dvacátého století. Logicky jsou dále uvedeny prameny dat a metodika, kde 

jsou relativně podrobně popsány užívané ukazatele sňatečnosti od hrubých měr až po metody 

konstrukce tabulek sňatečnosti svobodných. Vlastní práce začíná analýzou trendů sňatečnosti 

svobodných od počátku šedesátých let (1961) až dodneška (2009). Trendy jsou 

dokumentovány na základě vývoje hodnot tabulkové úhrnné prvosňatečnosti a průměrného 

věku při prvním sňatku. Těžiště práce pak představuje podrobnější analýza sňatečnosti obou 

výše uvedených období (1980-1989 a 2000-2009). Autorka srovnává obě období pomocí 

věkových struktur podle rodinného stavu, ukazuje také změny struktury sňatků podle 

rodinného stavu a přechází k vybraným ukazatelům tabulek sňatečnosti svobodných. Tyto 

jsou případně využity včetně dopočtených kvantilů, které velmi dobře dokumentují změny 

v časování sňatků. Nechybí ani pohled na sňatečnost rozvedených a závěrečné mezinárodní 

srovnání. Mimo klasický demografický přístup autorka využívá výběrového šetření Evropské 

studie hodnot, aby ukázala na změnu v postojích obyvatelstva týkající se manželství a to ve 

dvou časových řezech 1991 a 2008. Změny postojů dále specifikuje podle věku. 

 

Autorka prokázala při zpracování bakalářské práce přehled o tématu, který pojednala 

z různých aspektů. Práce je dobře stylisticky napsána, přiměřeně dokumentována kvalitními 

grafy a tabulkami, které adekvátně dokreslují analyzované skutečnosti. V práci je několik 

nepřesností: v anglickém abstraktu je nevhodně použit termín „unmarried“, svobodní jsou 

single, na str. 6 je citát, který, ale není příliš srozumitelný, „Model z období socialismu 

odezněl a objevily se tendence k návratu k předchozí situaci“ není jasné co je předchozí 

situace, jestliže v předchozí větě se mluví o devadesátých letech 20. století, na str. 15 má být 

v předposledním vzorečku dx
m

, podobně na str. 16. Na obr. 21 a 22, mělo být specifikováno, 

že se jedná o Jižní Koreu, v tabulkách 12 a 13 má být Moldavsko, Ázerbájdžán, Ruská 

federace apod. I když autorka přejímá názvy ze zahraničních databází, bylo vhodné použít 

přijaté české geografické názvy, které jsou publikovány například na webových stránkách 

ČSÚ ( http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/cz_geonom_k_1_1_2010). Uvedené připomínky 

nesnižují významným způsobem dobrou kvalitu předložené práce, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

 

 

 

V Praze 6. 9. 2011            Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.  
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