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Předkládaná bakalářská práce podává informaci o populacích rozvedených a možných 

asociacích s dalšími vybranými jevy v regionálním pohledu na základě dat sčítání 2011 České 

a Slovenské republiky. V úvodních kapitolách jsou aspekty problematiky rozvodovosti 

hlouběji rozebrány na základě odborné literatury. 

Práce začíná úvodním slovem věnovaným úrovni rozvodovosti obou srovnávaných 

států v Evropě. Následují cíle a vstupní hypotézy založené na studiu odborné literatury 

zahraniční i domácí provenience. Faktory rozvodovosti jsou pak podrobněji rozvedeny ve 

druhé kapitole na základě diskuse s odbornou literaturou. Postupně je specifikována úloha 

genderu, socioekonomického statusu (vzdělání, příjem, zaměstnání), věku vstupu do 

manželství a doby jeho trvání, dále je zmíněn vliv počtu dětí, a zda manželství bylo uzavřeno 

v souvislosti s těhotenstvím snoubenky (předmanželské koncepce). Je rovněž uveden i vliv 

mezigeneračního přenosu či kulturních rozdílů. 

Autorčino porovnání rozvodovosti obou zemí Česka a Slovenska správně začíná 

analýzou legislativních kontextů po roce 1950, kdy byla v tehdejším Československu 

sjednocena legislativa. Na základě relevantní literatury je představen přehled legislativních 

změn, který je také dán do souvislosti s tabulkou vývoje absolutních počtů rozvodů v obou 

zemích v letech 1950-2012. Trendy intenzity rozvodovosti jsou dále ilustrovány vývojem 

ukazatele úhrnná rozvodovost. Minulé regionální rozdíly jsou představeny na základě již 

publikovaných prací. 

Vlastní analýza dat sčítání začíná čtvrtou kapitolou, kde jsou postupně představeny 

podíly rozvedených v okresech, průměrný věk rozvedených podle pohlaví i pro obě pohlaví 

dohromady a podíly rozvedených podle pětiletých věkových skupin v krajích. Spearmanův 

koeficient pořadové korelace byl pak použit pro hledání asociací podílů rozvedených a 

vybraných proměnných na úrovni okresů, respektive krajů, v rámci obou srovnávaných států. 

Významnost vypočítaných korelačních koeficientů byla testována a vstupní údaje byly 

znázorněny pomocí korelačních diagramů. Bakalářská práce v zásadě splnila svoje zadání. 

Práce obsahuje také některé nedostatky.  Je zde řada překlepů: v části Abstrakt  má být 

protichůdný nikoliv protichudny; závislost nikoliv závilost (také str. 32). Na str.17 má být 

Československa nikoliv Čskoslovenska, rozvodovosti nikoliv rozodovosti. Na str.16 nový 

zákon se nepíše s velkým n; str.23 má být Rychtaříková nikoliv Rychtříková, str.24 má být 

Spearmanova nikoliv Spearrmanova, str.25 má být v názvu obrázku 2 jednotlivých nikoliv 

jedntlivch, str. 26 má být relativní nikoliv ralativní, str.29 má být rostoucím nikoliv 

roustoucím, má být relativní nikoliv realitivní. Není zřejmé proč autorka rozlišuje obr. a graf a 

proč nazývá lomenou čáru přímkou (str.26); proč je na grafu 2 str. 27 otočen popisek osy x. 

V příloze B není rozlišeno, které korelační diagramy se týkají okresů a které krajů (chybí 

specifikace v názvu). Kartogramy svým protáhlým tvarem neodpovídají zvyklostem. 

 

Hodnotíme-li bakalářskou práci jako celek, lze říci, že autorka splnila zadání. Kladem 

je samostatná práce s odbornou literaturou a daty, kvalitě ubírají překlepy a nepřesnosti 

zejména v popisu tabulek. Závěrem lze říci, že bakalářská práce J.Slabé splňuje požadavky 

kladené na bakalářské práce a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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