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Rodiny a domácnosti ve sčítání lidu se zaměřením na metodologické aspekty dat 

 

Předložená dizertační práce se skládá celkem ze 169 stran, z čehož je 152 stran vlastního 

textu, následovaného bohatým seznamem použité literatury, zdroji dat a přílohami. Práce je 

členěna do devíti dále strukturovaných kapitol: 1. Úvod, 2. Zjišťování domácností ve sčítání 

lidu do roku 2001, 3. Sčítání lidu, domů a bytů 2011 se zaměřením na zpracování dat o 

domácnostech, 4. Algoritmus odvozování rodin a domácností ve sčítání lidu, domů a bytů 

2011:autorský návrh, 5. Struktura rodin a domácností ve výsledcích SLDB 2011 v České 

republice, 6. Zhodnocení výsledku o počtu a struktuře domácností ve sčítání lidu, domů a bytů 

2011, 7. Domácnosti ve výsledcích sčítání lidu 2011 v Evropě, 8. Prognóza struktury 

domácností v České republice pro období 2013 - 2040 a 9. Závěr. Jedná se tedy o práci 

většího objemu, přesahující metodologii sčítání a obsahující jak podrobnou analýzu 

domácností z posledního sčítání, tak i prognózu domácnosti do budoucna. 

 

V úvodu autorka vymezuje úlohu populačních cenzů a oponent s ní plně souhlasí, že mají 

stále svoji nezastupitelnou roli, byť se v průběhu času proměňují, reagujíce na stav a potřeby 

společností, které popisují. Základní odvozenou strukturou sčítání, tj. kombinací údajů o 

osobách v bytech, jsou – jak autorka uvádí - domácnosti. Následuje popis struktury a cíle 

zpracované práce. Druhá kapitola je historickým exkurzem, a to až k počátku existence 

československého státu. Zde jsou popsány charakteristiky sledovaných domácností tak, jak se 

metodika postupně vyvíjela a zdokonalovala. Ryze specifickým přístupem čs. státu bylo 

vytvoření konceptu cenzových domácností pro sčítání 1961, v dalších části kapitoly je 

zmiňován i koncept společně hospodařících domácností. Pokud se dají tyto kroky nazvat 

rozvojem metodiky, pak další censy jsou spíše o rozvoji technické stránky sčítání – to vše je 

v kapitole přehledně popsáno. 

 

Třetí kapitola je již věnována poslednímu sčítání (2011) se zaměřením na domácnosti. Jednou 

ze základních změn v tomto sčítání bylo řešení terénních prací převážně dodavatelským 

způsobem, další pak možnost vyplnění elektronických sčítacích formulářů. Druhou inovaci 

(změnu) je nutno hodnotit jednoznačně pozitivně, první pak negativně, jak autorka uvádí 

v dalším textu. Oponent (jako osoba účastná na sčítání) se domnívá, že se jednalo o druhý 

největší nedostatek při přípravě a realizaci sčítání v roce 2011. Dále je zde uvedeno základní 

schéma zpracování (s. 26), pro přesnost je možné uvést, že se jedná o datový tok definitivních 

výsledků zpracování, celková architektura zpracování vypadá následovně: 

 
 

Rovněž je uvedeno základní schéma o zařazování osob do domácností a kontroly (s. 38). To 

vše jsou cenné informace, pro běžného uživatele dat zpravidla nepřístupné.  

 

V následující kapitole je velmi podrobně popsán a rozebrán algoritmus odvozování rodin a 

domácností, jedná se určitě o jednu ze stěžejních částí dizertační práce. Na začátku jsou 



vstupní data za jednotlivé osoby na konkrétní adrese, sérií postupových kroků je pak přiřazení 

ukazatelů o domácnostech ke každé osobě a vytvoření souboru za domácnosti. Jednalo se o 

použití tzv. rozhodovacích tabulek pro definování vztahů mezi osobami a tedy i definování 

informací o jednotlivých kolektivitách. Důležité bylo, že tento přístup prakticky fungoval, 

z ryze formálního hlediska je možné konstatovat, že vhodné by bývalo bylo použití UML 

diagramů (pochopitelně po zvládnutí potřebného grafického jazyka), který přímo vede 

k formalizovanému zápisu. 

 

Následuje kapitola věnovaná analýze výsledků za domácnosti, kde jsou podrobně 

analyzovány jednotlivé typy domácností a uvedeny časové řady ve výsledcích sčítání. Určité 

pochybnosti má oponent o vhodnosti některých typů grafů (obr. 13, 14, 15) – podobné jevy, 

pokaždé jiný graf, případně mohly být grafy větší (obr. 16, 18) pro jejich lepší čitelnost. 

Informační hodnota je však zřejmá, viz např. obr. 19 a 20. Problematická se pouze oponentovi 

jeví podkapitola 5.3.2.1 o domácnostech singlies ve srovnání s následujícími podkapitolami o 

domácnostech jednotlivců ve vyšším středním věku a domácnostech jednotlivců seniorů. Růst 

počtu i podílu těchto domácností totiž generuje podstatně vyšší požadavky na zdravotní a 

sociální subsystémy státu a především tomu je třeba věnovat potřebnou pozornost (což však 

autorka činí). Další podkapitola je věnována územním rozdílům úplných rodin. Analýza je 

kvalitní, mapy (ORP) popsány nejsou, to ztěžuje jejich srozumitelnost. 

 

Další kapitola je věnována zhodnocení výsledků domácností na základě vlivu změn metodiky 

a vlivu terénních prací a zpracování dat. Text kapitoly je velmi poučný, odráží osobní 

zkušenost autorky práce s přípravou sčítání. Zde se oponentu vtírá do mysli jedna otázka: jaký 

vliv na výsledky měly použité rozhodovací algoritmy? A pokračování otázky: bylo možné a 

účelné měnit rozhodovací algoritmy po zpracování určité části souborů (např. třetiny, 

poloviny)? 

 

Další kapitola je věnována výsledkům sčítání v Evropě, opět pěkně zpracovaná. Oponent 

rovněž oceňuje kvalifikovaný statistický přístup: použití faktorové analýzy pro redukci 

analyzovaných proměnných z důvodu korelace proměnných před aplikací shlukové analýzy. 

Následující kapitola je věnována prognóze struktury domácností a oponent se domnívá, že jde 

již nad rámec předložené dizertační práce. Vedle popisu metodiky domácností by bylo třeba 

se rovněž věnovat metodice populačních projekcí, kriticky zhodnotit populační projekci, což 

je to svým způsobem samostatné téma. 

 

V závěru pak autorka shrnuje hlavní výsledky obsažené v jednotlivých kapitolách. Jedná se o 

kvalitní práci, komplexně zpracovanou a autora oponentního posudku vedla spíše k úvaze o 

souvislostech popsaných faktů než k výraznějším připomínkám k práci. Práci proto 

jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
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