
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Hlavním cílem předkládané bakalářské práce Evy Merglové je přispět k poznání možných 

rizikových faktorů, které souvisí s předčasným provdáváním dívek v rozvojových zemích. 

Praktická část práce pro analýzu využívá data za dva státy – Mali a Siarra Leone. Zkoumán je 

především vliv počtu sourozenců a jejich věkové struktury na předčasné uzavření manželství, 

neboli uzavření sňatku před 18. narozeninami ženy. 

Předkládaná práce má celkem 62 stran včetně příloh a bohatého seznamu literatury 

a použitých zdrojů. Text má naprosto logickou strukturu, kdy po úvodní kapitole následuje část 

věnována obecnějšímu uvedení do problematiky a představení nejdůležitějších teoretických 

konceptů vztahujících se k tématu. Přechodem k praktické části práce je pak kapitola čtvrtá 

zabývající se metodologií a daty užitými v provedené analýze popsané v kapitole následující. 

Autorka zvolila zpracování práce v anglickém jazyce, což je na úrovni bakalářských prací dosud 

méně běžný přístup. Jazyková úroveň předkládané práce je však vysoká a celý text je čtivý 

a dobře pochopitelný.  

Pro provedenou analýzu jsou v textu specifikovány tři relativně samostatné výzkumné otázky. 

Jimi se autorka pokouší statisticky ověřit souvislost předčasného vstupu ženy do manželství 

a celkového počtu jejích sourozenců, jejich věkové struktury a toho, že žena byla ze sourozenců 

nejstarší. K analýze jsou užívána data ze šetření Demographic and Health Surveys. V souladu se 

třemi formulovanými výzkumnými otázkami byly v práci vytvořeny tři modely binární logistické 

regrese. Jejich specifikace je uvedena ve čtvrté kapitole textu spolu s popisem všech 

proměnných. Kromě testovaných souvislostí se autorka v závěru zabývá i dalšími zajímavými 

výstupy z provedené regresní analýzy. Všechny výsledky jsou stručně komentovány, ale 

i porovnány se závěry studií jiných autorů. 

Ačkoli i po formální stránce je práce na vysoké úrovni, drobné nedostatky lze objevit – např. 

záměnu odkazů na obrázky 5.2 a 5.3 na straně 43. To však nemůže snížit vysokou odbornou 

úroveň práce, ze které je patrný nejen zájem autorky o zvolené téma, ale i její znalost metod 

statistické analýzy a schopnost je aplikovat v praxi. V samotném závěru práce jsou stručně 

zmíněna i některá zjednodušení či omezení provedených analýz a jsou nastíněna možná 

rozšíření přístupu otevírající tak možnosti pro další pokračování analýzy v tomto tématu. Autorka 

k práci přistupovala systematicky, svědomitě a aktivně a plně prokázala schopnost samostatné 

odborné práce. Považuji předkládanou práci Evy Merglové „The impact of having siblings on early 

female marriage: Evidence from Mali and Sierra Leone“ za odpovídající nárokům běžně 

kladeným na bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 4. června 2013       RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., školitelka   


