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Posudek oponenta na diplomovou práci Bc. Adély Šípkové   

Sňatečnost rozvedených snoubenců v České republice po roce 1992 
 
 

Diplomová práce Bc. Adély Šípkové se zabývá opakovanými sňatky v České republice 

po roce 1992. S ohledem na úroveň úmrtnosti studovaného období se diplomantka 

zaměřila na opakované sňatky oboustranně rozvedených, což je téma v současné české 

demografii méně probádané. Zvolené téma tak nepostrádá aktuálnost a relevantnost. 

 

Diplomová práce má s úvodem a závěrem sedm kapitol na 78 stranách. Samotný úvod 

nejenže představuje téma práce, ale obsahuje i jasně formulované hypotézy, které si 

diplomantka na začátku výzkumu stanovila a které v závěru vyhodnocuje. Část kapitoly 

se věnuje i dostupnosti a kvalitě dat, přičemž je popsán detail členění, který je možno 

studovat. Stranou nejsou ponechány ani ukazatele využité v analýze. I když z uvedeného 

je patrné, že metodika vědeckých postupů není diplomantce cizí, pokud jde o relevantní 

literaturu, autorka se příliš zaměřila na českou provenienci a zahraniční zdroje spíše 

opomíjí. Je pochopitelné, že se autorka zabývá domácími zdroji, když data se vztahují 

k České republice, nicméně zahraniční literatura o rodinném stavu snoubenců mohla dle 

mého úsudku poskytnout další podněty k interpretaci a způsobu analýzy.   

 

Druhá kapitola analyzuje celkové trendy sňatečnosti v České republice po roce 1950. 

Dokládá tak nejen vývoj intenzity sňatečnosti v České republice, ale poskytuje i rámec 

pro ilustraci odlišností sňatečnosti oboustranně rozvedených snoubenců. Následující tři 

kapitoly obsahují detailní data o oboustranně rozvedených snoubenců v České republice 

v letech 1992-2010. Z povahy analyzovaných dat jsou kapitoly popisné a založené 

na absolutních údajích nebo procentech, což je nepochybně relevantní, nicméně je 

otázkou zda se nedalo využít i dalších charakteristik deskriptivní statistiky pro zvýraznění 

studovaných trendů. V případě analýzy sňatků dle kraje pobytu snoubenců lze ocenit 

úvodní charakteristiky krajů, avšak v případě Moravskoslezského kraje je z mého pohledu 

nejasné, co si v daném kontextu představit pod větou „Dlouhodobé vazby udržuje 

s dalšími moravskými kraji a také s Prahou“(str. 83). Mimo uvedené je nutné dodat, že 

tabulky a grafy v kapitolách jsou přehledně a náležitě prezentovány. Poslední analytická 

kapitola se zaměřuje na sezónnost a mimořádná data u sňatků oboustranně rozvedených. 

Ačkoliv nejde o ryze demografickou charakteristiku, jde o zajímavé údaje, které 

dokreslují celkové změny v intenzitě sňatečnosti studované populace. Z textu je jen 

nejasné, proč si diplomatka zvolila právě studované okresy.  
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Diplomová práce Bc. Adély Šípkové splňuje požadavky kladené na kvalifikační práce jak 

obsahem, tak rozsahem, nicméně s ohledem na téma by bylo zajímavé, pokud by práce 

zahrnovala kapitolu, která by diskutovala případné faktory vstupu do opakovaného 

manželství (např. ze sociologických šetření). 

 

Diplomovou práci Bc. Adély Šípkové doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze 26. 8. 2013     RNDr. Olga Sivková, Ph.D.  

 

 

  


