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Téma práce je nestandardní a velmi zajímavé. Týká se problematiky velmi časných 
sňatků v rozvojových zemích. Vybrané dva státy reprezentují sňatkový model charakteristický 
pro Západní a Střední Afriku, jež se vyznačuje velmi nízkým průměrným sňatkovým věkem 
žen, velkým rozdílem mezi snoubenci, univerzální sňatečností a vysokým podílem žen 
žijících v polygynii. Nicméně z hlediska průběhu demografické revoluce oba státy zastupují 
odlišný model. Pro Mali je typický stále ještě tradiční model charakteristický vysokou úrovní 
plodnosti, zatímco Sierra Leone představuje model demografické přeměny narušené válkou, 
jež lze nalézt také v Libérii, Kongu, Burundi či Rwandě. Občanská válka v těchto státech 
narušila průběh obou procesů – úmrtnosti a plodnosti a dočasně vrátila ukazatele k vyšším 
hodnotám. 

Předložená práce má logickou strukturu a je konzistentní. V úvodu autorka správně 
specifikuje pojem „early marriage“, kterým jsou míněny předčasné sňatky do 18 let věku. 
Dále vysvětluje význam studia dané problematiky a jako cíl si stanovuje prozkoumat vybrané 
rizikové faktory tohoto jevu. Uvádí jednoduché hypotézy, které se ovšem zakládají na studiu 
relevantní literatury. Zdůvodňuje zde také výběr daných států. Oba státy patří ve světě mezi 
prvních deset, jež vykazují nejvyšší prevalenci předčasných sňatků. 

V další kapitole se věnuje měření prevalence předčasných sňatků. Jak obtížné je 
v daných státech prosadit zvýšení sňatkového věku dokumentuje vývojem podílu žen věku 
20-24 let, které vstoupily do manželství či partnerského svazku do věku 18 let. Přestože na 
základě data šetření DHS bylo v Mali ke konci 90. let zaznamenáno snížení tohoto ukazatele, 
následně se prevalence předčasných sňatků vrátila na původní hodnotu. Na základě srovnání 
vývoje TFR v Mali a Sierra Leone s hodnotami zkoumaného ukazatele v tabulce 2.1. lze 
rovněž odvodit, že snížení prevalence předčasných sňatků je důležitým předpokladem poklesu 
TFR. Další ukazatele charakterizující reprodukční zdraví a bezprostředně související 
s problémem předčasných sňatků naznačují, že Sierra Leone je demograficky vyspělejší než 
Mali, což odpovídá výše uvedené typologii. Jak lze tedy vysvětlit téměř dvojnásobně vyšší 
mateřskou úmrtnost v Sierra Leone oproti Mali? Také další ukazatele poukazují na vyšší 
„vyspělost“ státu Sierra Leone, jehož další rozvoj byl však zpomalen či zastaven v důsledku 
občanské války. Při hodnocení výsledků je tedy potřeba vzít v úvahu nejen podobnosti 
(zmíněno na str. 40), ale také rozdílnosti. 

Po kapitole představující oba státy z hlediska vybraných demografických a 
socioekonomických ukazatelů je vhodně zařazená teoretická část, jež uvádí dosavadní 
poznatky  ke zkoumané problematice. Vlastní empirické analýze předchází metodologická 
kapitola zaměřená na použitý zdroj dat, popis proměnných vstupujících do logistického 
regresního modelu a charakteristiku použité statistické metody. Stěžejní část analýzy je dobře 
strukturovaná. V deskriptivní podkapitole jsou uvedeny grafy týkající se základních výsledků. 
Proč nesouhlasí čísla v tabulce 2.1 (str. 17) a v obrázku 5.1. (str. 41), konkrétně zde uvedená 
čísla v textu na str. 41: ….prevalence of early female marriage is higher in Mali as almost 
70% women got married or entered in union early, compared with only 45% women in Sierra 
Leone. Zajímavé je zjištění, že rozdíl v podílu vdaných žen či žijících v partnerském svazku 
ve věku 20-24let mezi oběma státy je odvislý především od intenzity vstupu do partnerského 
svazku před dosažením věku 18 let. V textu je chybně odkazováno na grafy 5.2 a 5.3. 
Domnívám se, že v názvech grafů 5.2-5.4 chybí specifikace, že se jedná o vdané ženy či žijící 
v partnerském svazku.  
 Jak je v práci uvedeno binární logistická regrese byla vypočtena pomocí statistického 
softwaru Stata 11. Vliv zkoumaných proměnných, tj. počtu sourozenců, pořadí narození či 
počtu mladších sourozenců však nebyl zjištěn jako statisticky významný. Bylo zvažováno 
vyjádření těchto proměnných jako kategorizovaných? Výstupy jsou prezentovány 
nestandardním způsobem. Bývá spíše zvykem výsledky vyjádřit pomocí odds ratio 
(exponovaných koeficientů beta), které lze lépe interpretovat.  



 
Práce má požadované náležitosti a její rozsah je adekvátní. Text je čtivý a psaný 

dobrou angličtinou. Autorka vycházela z rozsáhlé zahraniční literatury a prokázala velmi 
dobrou orientaci v daném tématu. Oceňuji rovněž použití pokročilejší statistické metody. 
Výše uvedené připomínky nesnižují kvalitu předložené práce. Domnívám se, že práce splňuje 
všechny požadavky kladené na bakalářské práce. Doporučuji přijmout práci k obhajobě. 
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