
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Dana Vyplela: Sňatečnost v České republice: 
transversální a longitudinální pohled 
 
Zvolené téma zaměřené na dlouhodobější studium sňatečnosti je i v dnešní době aktuální, neboť 
umožňuje porovnat nedávné výrazné změny v intenzitě a časování tohoto demografického procesu. 
Oproti minulosti se sňatek stal méně častým a snoubenci ho uzavírají ve vyšším věku. Studium 
prvních sňatků je také důležité proto, že manželství je dnes hlavním rámcem rození dětí druhého 
pořadí. 
 
 Předložená bakalářská práce je v rozsahu 58 stran a obsahuje navíc cennou přílohu ve formě 
souboru tabulek sňatečnosti svobodných mužů a žen pro jednotlivé roky 1961-2014. Přiložené 
soubory byly vypočteny stejnou metodikou a jsou v elektronické podobě na CD  ve formátu excel. 
Vlastní bakalářská práce je pak rozčleněna do sedmi kapitol z nichž první je úvodní a poslední 
obsahuje závěrečné hodnocení. V úvodu autor specifikuje a odůvodňuje strukturu své práce a 
vymezuje její inovační aspekty. Druhá kapitola  je zaměřena na verbální popis metodologie, datových 
pramenů a podrobnou referenční literaturu. Třetí kapitola nazvaná Analýza sňatečnosti začíná logicky 
rozborem legislativy uzavírání manželství ve zkoumaném období, nicméně by bylo vhodnější označit 
tuto část jako 3.1. a nikoliv 1.1. V další části této kapitoly jsou, v podkapitole nazvané Tabulky 
sňatečnosti svobodných a metody jejich konstrukce, specificky rozebrány metody konstrukce tabulek 
sňatečnosti svobodných, přičemž i zde označení 1.2. nelze považovat za vhodné. Navíc by bylo 
účelnější zařadit tuto část do  kapitoly 2 věnované metodologii a označit ji 2.2.  Pokud však hodnotíme 
náplň této podkapitoly lze pochválit precizní popis použitých metod příslušnými vzorci a také jejich 
vstupními předpoklady. Problematika konstrukce tabulek sňatečnosti svobodných ve druhých hlavních 
souborech je ilustrována i pomocí Lexisova diagramu. Analýza výsledků je prezentována v dalších 
kapitolách v transversálním a posléze longitudinálním pohledu. Autor začíná přehledovou informací o 
vývoji počtu sňatků a hrubé míře sňatečnosti. V dalším rozboru se již opírá o vypočtené ukazatele 
tabulek sňatečnosti svobodných mužů a žen. Zkoumané období prvosňatečnosti je rozděleno do třech 
časových intervalů (1961-1989, 1989-1994, 1995-2014) a dále v rámci nich pak byly specifikovány 
kratší časové úseky: 1961-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1989-1994, 1995-2004 a 2005-2014. Trendy 
a profily  prvosňatečnosti jsou dokumentovány grafy a vybranými tabulkovými ukazateli. Do 
komentářů autor promítl možné kontexty na základě nastudované literatury. Zatímco období 1961-
1989 lze označit za relativně stabilní a charakterizované častým sňatkem uzavíraným v mladším věku, 
tak razantní změny probíhající později jsou periodizovány podrobněji. V šesté kapitole je pak 
představena generační prvosňatečnost vybraných generací, z nichž první dvě (generace 1945 a 1957) 
představují starší model prvosňatečnosti, generace 1973 odráží ve svém atypickém věkovém profilu 
situaci před rokem 1989 a posléze dopad výrazných společenských změn po tomto roce. Poslední 
generace 1979 již jasně ilustruje příklon k novému sňatkovému chování charakterizovanému méně 
častým prvním sňatkem a vyšším věkem snoubenců. 
 

Hodnotíme-li bakalářskou práci jako celek, lze říci, že autor podal důkladný demografický 
pohled na problematiku prvosňatečnosti v Česku při použití nejlepší možné metodiky. Vhodným 
způsobem zasadil komentáře do širších souvislostí. Práce je stylisticky dobře napsána. Autor se pouze 
nevyvaroval několika drobných technických chyb: zvláštní číslování kapitol nebo název subkapitoly 
5.3 kde chybí slovo sňatečnost.  Přes tyto drobné nedostatky je práce srozumitelně a čtivě napsána, 
logicky uspořádána a je originální v jednotně provedených výpočtech. Jejich výsledky jsou 
v elektronické příloze, která je významná pro praxi. Práce splňuje veškeré požadavky kladené na 
bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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