
Posudek na bakalářskou práci Dana Vyplela  
„Sňatečnost v České republice: transverzální a longitudinální pohled“ 

 
Předkládaná bakalářská práce se skládá z 58 číslovaných stran a přiloženého CD média. Autor se 
věnoval tomuto tématu standardním demografickým postupem – analýzou jednovýchodných tabulek 
sňatečnosti svobodných. Jak dále uvádí, ty byly spočítány jednotnou metodikou a z nich byly vybrány 
roky, které jsou předmětem analýzy. Práce je rozdělena do sedmi dále strukturovaných kapitol: 1. 
Úvod, 2. Metodologie a prameny dat, 3. Analýza sňatečnosti, 4. Sňatečnosti v České republice, 5. 
Vývoj sňatečnosti v České republice, 6. Longitudinální pohled a 7. Závěr. Následuje Seznam použité 
literatury a Přílohy. 
 
Ve druhé kapitole představuje svůj přístup, který je založen na výpočtu tabulek jednotnou metodickou 
pro celé zkoumané období let 1961 až 2014, třetí kapitola je věnována analýze sňatečnosti. Autor se 
věnuje metodice tabulek sňatečnosti, uvádí vzorce výpočtu těchto tabulek přímou i nepřímou metodou. 
Pokud autor uvádí (s.13), že tabulky vycházejí z druhého hlavního souboru, mohl uvést proč zvolil 
právě tento přístup.  
 
Následuje krátká čtvrtá kapitola věnovaná analýze sňatečnosti a pátá kapitola věnovaná vývoji 
sňatečnosti, které mohl autor sloučit do jedné kapitoly, protože čtvrtá kapitola stejně začíná časovou 
řadou sňatků (tedy vývojem) od roku 1961. Toto je jen drobná připomínka, záleží samozřejmě na 
úvaze autora, důležitější jsou analyzované údaje: vývoj sňatečnosti po roce 1990, resp. srovnání 
úrovně prvosňatečnosti před rokem 1990 a po něm patří k tomu nejzajímavějšímu, co se v moderním 
demografickém vývoji České republiky odehrálo a odehrává.  To je dobře patrné ze všech tabulek a 
grafů této kapitoly. Oponent by ještě dodal, že koncentrace sňatečnosti žen před rokem 1989 do 
úzkého věkového rozmezí okolo 22 – 23 let byla v Evropě ojedinělá. Mezinárodní porovnání nebylo 
předmětem bakalářské práce, zasloužilo by si však budoucí hlubší pozornost.  
 
Určitou výhradu má oponent k vysvětlování příčin některých jevů: anticipace sňatků (s.32)                          
v roce 1990. S tvrzením, že se jednalo (někdy) o sňatky uzavřené „narychlo“ a „předčasně“ lze určitě 
polemizovat, pro toto tvrzení nejsou číselné podklady.  Podobně vysvětlování poklesu sňatků „velkou 
měrou“  ekonomickými důvody je poněkud jednostranné (ekonomická situace se v posledních dvaceti 
letech mírně zlepšuje, ev. stagnuje, ale počty sňatků dlouhodobě klesají). Další drobná výhrada je 
analýze vývoje v období let 2005 – 2014, zde by se hodily aktuálnější reference než z roku 2007 
(Fialová). 
 
Šestá kapitola je věnována longitudinálnímu pohledu, potvrzují se v ní trendy vývoje sňatečnosti 
z transverzálního pohledu, grafy časování uzavření prvních sňatků (obr. 16 a 17) jsou velmi 
ilustrativní. V závěru pak autor shrnuje poznatky z předchozích kapitol. 
 
Celá práce je napsaná velmi čtivě, autor prokázal velmi dobrou schopnost práce s daty (tj. zpracování 
tabulek sňatečnosti) i jejich analýzy. Uvedené výhrady oponenta jsou pouze dílčího charakteru, 
nikterak nesnižují úsilí a výsledek práce, a proto ji doporučuji jednoznačně k obhajobě. 
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