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Náboženské vyznání osob patří k charakteristikám, které jsou ve společenskovědních 
studiích považovány za potřebné k pochopení postojů a hodnotových orientací, zároveň jsou 
však obtížně uchopitelné, neboť dochází k diferenciaci pojetí náboženství a jeho významu pro 
jednotlivce případně pro společnost jako takovou. V podmínkách České republiky bylo 
v podmínkách komunistického režimu z ideologických důvodů náboženské vyznání vyřazeno 
z charakteristik, které se zjišťovaly jak při vitální statistice tak při sčítání lidu, a v nové době 
po opětovném zařazení alespoň do repertoáru otázek při sčítání lidu se ukázalo, že se obecně 
přístup k tomuto pojmu výrazně změnil. Tak se stalo, že od roku 1991 získávaná data jsou jen 
obtížně srovnatelná s daty z doby předchozí a zároveň obtížně zpracovatelná a 
interpretovatelná. 

Bakalářská práce Doris Fajfrové představuje v české demografické produkci do značné 
míry zatím unikátní pokus o analýzu dat o náboženském vyznání zpracovanou právě 
z hlediska nového pojetí náboženství. Téma si autorka vybrala sama a její práce je dokladem 
toho, jak hluboce se o problematiku religiozity zajímá. Již z rozsahu práce (92 stran) je jasné, 
jak podrobně téma pojala - přehled literatury čítá téměř 100 položek, čehož často nedosahují 
ani práce magisterské. Práci rozdělila do dvou částí – první se zaměřuje na postižení změn 
v přístupu k náboženství obyvatelstva v demografických studiích, na možnosti výzkumu 
v podmínkách České republiky a na popis v druhé části použitých postupů. Druhá část je 
věnována rozboru skladby obyvatelstva dle věku a pohlaví dle sčítání 1991 až 2011, Práce je 
doplněna o užitečné přílohy (např. o souhrnné vyhodnocení veřejné diskuse k návrhu zákona 
o sčítání lidu, domů a bytů 2011 nebo vyjmenování jednotlivých náboženských vyznání, 
jejichž příslušníci se během posledních sčítání na území České republiky vyskytovali). 

Autorka prokázala, že se v dané problematice skvěle orientuje, že se dokáže na tuto 
problematiku dívat neotřelým způsobem. V první části prokázala svůj široký rozhled jak o 
literatuře k tématu, tak o možnostech studia náboženského vyznání obyvatelstva 
v podmínkách České republiky. Rovněž způsoby analýzy, které použila v druhé části, jsou 
vhodně zvolené. Inovativní byl zejména přístup k rozdělení podle jednotlivých vyznání 
(autorka nazvala tato uskupení agregáty). Díky tomu prokázala, že z dat, která jsou jinak 
velmi obtížně interpretovatelná pro svou neúplnost, lze získat mnohem více, než je na první 
pohled patrné. V této části je její přístup značně originální a výsledná zjištění rozhodně 
zajímavá. Její zjištění rozšiřují znalosti o skladbě obyvatelstva podle náboženského vyznání 
na přelomu 20. a 21. století. Proto je škoda, že v práci zůstaly neopravené překlepy, případně 
že místy není dodržená předepsaná úprava, např. v seznamu literatury. Věcné chyby v ní však 
nejsou. Po formální stránce byla celkově předložena v pěkné úpravě. Má všechny požadované 
náležitosti. 

Podle mého názoru splňuje práce Doris Fajfrové „Obyvatelstvo a náboženské vyznání – 
možnosti studia v podmínkách České republiky“ nároky kladené na bakalářské práce v oboru 
demografie a doporučuji ji k obhajobě. 
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