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Posudek vedoucí na dizertační práci Mgr. Pavlíny Habartové: Rodiny a domácnosti ve 

sčítání lidu se zaměřením na metodologické aspekty dat. 

 

Problematika rodin a domácností je důležitá pro poznání kontextů demografického 

vývoje, hlubší analýzu i predikci. Přitom podrobnější studium rodin a domácností nebývá 

příliš častým předmětem demografického výzkumu. Údaje o rodinách a domácnostech pokud 

jde o jejich velikost, strukturu a změny v čase na celostátní úrovni i v podrobném územním 

detailu lze získat pouze z dat sčítání. Tato informace je jedinečná a nezastupitelná. 

V posledním sčítání konaném na území České republiky v roce 2011 byla použita, oproti 

předchozím cenzům, odlišná metodika zjišťování typu domácností, (pouze za hospodařící 

domácnosti) a změnil se také způsob zjišťování a zpracování všech dat, nově podle obvyklého 

bydliště. Vzhledem k jedinečnosti tématu a ke značným odlišnostem oproti předchozím 

sčítáním je zvolené téma vysoce aktuální a má bezesporu svůj význam nejen pro vědu, ale 

zejména pro praxi. 

Předložená dizertační práce je v rozsahu 169 číslovaných stran včetně příloh. Samotná 

práce má 160 stran. Je rozčleněna do devíti kapitol včetně úvodu a závěru. V první, úvodní 

kapitole, autorka vymezuje strukturu práce. Je zde vysvětlen význam sčítání včetně jeho role 

v demografické statistice. Další text úvodu specifikuje problematiku rodin a domácností. 

Vzhledem ke skutečnosti, že významnou část předkládané dizertační práce představují 

metodologické aspekty, je zde i toto téma podrobněji rozvedeno. Pokud jde o konkrétní 

stanovení cílů, ty nejsou v úvodní kapitole explicitně vymezeny. 

 Druhá kapitola nazvaná Zjišťování domácností ve sčítání lidu do roku 2001 v České 

republice je věnována historickému pohledu. Autorka zde  podává přehledné informace 

týkající se zjišťování a definic domácností z minulých sčítání, počínaje rokem 1900. Cenné 

jsou ilustrace dobových formulářů. Správně je zde zdůrazněn význam sčítání 1961, kdy byl 

aplikován nový přístup založený na provázanosti údajů o lidech, bytech a domácnostech a 

současně byly zavedeny nové podrobné definice domácností. Užitečné je uvedení případných 

změn jednotlivých sčítání oproti předchozím. Ve třetí kapitole je pak samostatně pojednáno 

sčítání 2011, ze kterého vycházejí další části dizertační práce. Toto sčítání se již řídilo 

mezinárodními doporučeními a dalšími právními předpisy Evropské Unie a tím se významně 

lišilo od předchozích. Autorka zde podrobně a přehledně popisuje inovace, které byly v tomto 

sčítání do značné míry průlomové. V kapitole je rovněž uveden způsob kontroly dat, včetně 

přehledové tabulky chybovosti a postup statistické tvorby domácností. Druhá a především 

třetí kapitola tak představují velmi dobrý vstup k hlavní náplni dizertační práce, tj. 

podrobnému popisu autorského algoritmu konstrukce dat o domácnostech a jejich následná 

analýza a prognóza. 

 Čtvrtá kapitola nazvaná "Algoritmus odvozování rodin a domácností ve sčítání lidu, 

domů a bytů 2011: autorský návrh" je původní prací autorky, která navrhla speciální 

algoritmus odvozování rodin a domácností. Nejdříve jsou popsána vstupní data, jejich 

kódování a způsob provázanosti údajů za osoby, domácnosti a byty. Algoritmus spočíval v 

konstrukci třech základních ukazatelů a to: Typ hospodařící domácnosti, Postavení osoby 

v domácnosti a určení Osoby v čele hospodařící domácnosti u domácností s jednou rodinou. 

Počet osob v bytě byl omezen na 20 a počet domácností na 5. Autorka v této kapitole 

podrobně popisuje kroky, které vedly k vytvoření třech výše zmiňovaných proměnných. Tyto 
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informace se pak staly součástí datové věty za osobu. Technicky zaměřené informace jsou 

podány v příslušných tabulkách. V podkapitole 4.3.2 je uvedena tabulka konstrukce úplné 

(3a) a neúplné rodiny (3b). Bohužel obsah tabulek není příliš dobře vysvětlen. Například v 

prvním řádku tabulky 3a není jasné co znamenají čísla ve druhém sloupečku označeném spolu 

s prvním sloupcem písmenem v, tj. čísla 2 a 3? Popis na stranách 47-50 (spíše ve formě 

technických poznámek) by zasluhoval podrobnější vysvětlení, protože pro nezavěceného 

čtenáře není příliš srozumitelný. Stejně tak tabulky 4,5 by zasluhovaly podrobnější 

interpretační vysvětlení, nikoliv několik metodických poznámek. Termín faktické partnerství 

je definován až na str.66 ačkoliv je užíván i předtím (str. 49, 50). V subkapitole 1.7 jsou 

uvedeny ilustrační příklady, které by mohly být užitečné, nicméně nepopisují podrobněji 

jednotlivé kroky algoritmu. Navíc, příklad v tabulce 12 není pro čtenáře příliš srozumitelný, 

protože by bylo vhodnější na počátku uvést, že se jedná o chybný zápis (osamělá matka se 

dvěma dětmi), zatímco správně by mělo být osamělá matka s minimálně jedním závislým 

dítětem a pouze s příbuznými, nicméně uživatel se nedozví kolik bylo osob v této hospodařící 

domácnosti. Zřejmě by bylo vhodnější uvést jako ilustrativní příklady ty správné a potom 

eventuálně některé problematické. 

 Pátá kapitola jej již věnována analýze domácností na základě výsledků sčítání 2011, 

přičemž nechybí retrospektivní pohled, který umožňuje mapovat rozdíly současného sčítání 

oproti minulým. Po zhodnocení srovnatelnosti dat oproti minulým sčítáním  následuje analýza 

zaměřená na časové trendy bytových domácností (celkový počet a struktura podle počtu 

členů). Další studium je již věnováno hospodařícím domácnostem podrobněji podle typu, 

počtu členů, dětí apod. V této souvislosti jsou zmiňovány dvě nové kategorie hospodařících 

domácností úplných rodin a to faktická partnerství, tj. faktická soužití osob stejného pohlaví a 

registrovaná partnerství, četnosti obou těchto kategorií však byly velmi malé. Ilustrativní je 

obr. 16, který ukazuje postavení osoby v domácnosti podle věku. Škoda, že nelze rozlišit zda 

jednotlivé děti žijící s rodiči sezdanými, nesezdanými nebo s osamělým rodičem. Respektive 

mohl být pro různé kategorie dětí vytvořen specifický graf neboť tato specifikace je velmi 

významná pro formování opatření rodinné politiky. Komentář k obr. 18, týkající se 

nesezdaných soužití, mohl zdůraznit výrazný předěl rodinného stavu nesezdaných soužití 

v souvislosti věkem, tj., že v mladším věku se jedná převážně o svobodné osoby, (celkový 

nárůst souvisel s nárůstem této kategorie) zatímco od 45 let se jedná zejména o osoby, které 

již manželství absolvovaly. Důležitá je subkapitola 5.3.1.5 věnovaná neúplným rodinám, 

vzhledem k jejich rostoucí frekvenci. V této souvislosti je zajímavý obr. 27b, který ukazuje 

převahu osamělých matek vysokoškolaček (se závislými dětmi) ve věku 45 let a vyšším. 

Tento výsledek naznačuje, že pravděpodobně tyto ženy se stávají více ekonomicky 

nezávislými a zejména nemají již děti předškolního věku, které by je omezovaly v profesní 

kariéře. Významná je rovněž podkapitola 5.3.2 věnovaná domácnostem jednotlivců, jejichž 

zastoupení v čase dramaticky roste. Autorka zde rozlišuje tři kategorie: tzv singles, které 

definuje jako všechny samostatně bydlící domácnosti jednotlivců ve věku 20–39 let, dále 

osoby ve věku 40-64 let a  seniory jednotlivce definované věkem 65+. Singles jsou studováni 

z hlediska pohlaví, věku, rodinného stavu a vzdělání. U domácností jednotlivců ve věku 40-64 

let je zajímavý nárůst tohoto fenomenu zejména u mužů. Muži a ženy však mají jiný profil 

podle věku a rodinného stavu (obr.33 a,b). Podobně domácnosti jednotlivců seniorů (65+) 

mají jiný věkový gradient podle pohlaví související s naúmrtností mužů (obr. 34 a,b). Součástí 
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páté  kapitoly věnované analýze domácností ze sčítání 2011 je i regionální diferenciace 

struktur hospodařících domácností podle SO ORP  (kartogramy) a podle velikostních 

kategorií obcí, kde se ukázala jejich klesající velikost s rostoucí velikostí obce s výjimkou 

nejmenších obcí (obr. 35). Autorka správně poukazuje na jinou územní konfiguraci 

nesezdaných soužití bez závislých dětí (obr. 37). Důležitý je také pohled na územní 

diferenciaci neúplných rodin (obr. 38) a domácností jednotlivců seniorů. Šestá kapitola je 

věnována diskusi relevantnosti výsledků a kvalitativnímu pohledu na údaje o domácnostech a 

jejich porovnání v čase v souvislosti se změnou metodiky včetně porovnání s jinými zdroji 

dat. Možná, že  tato kapitola mohla být zařazena před vlastní analýzu, tj. před kapitolu 5. 

V dizertační práci je rovněž kapitola (sedmá) věnovaná mezinárodnímu srovnání evropských 

domácností na základě sčítání 2011. Autorka nejdříve uvádí  odlišnosti ve způsobech 

zjišťování dat v některých zemích. Dále je prezentována řada komparací týkající se velikosti, 

struktury, postavení osob ap. v soukromých domácnostech. V závěru této kapitoly je 

sestavena typologie domácností a seskupeny země s podobnými domácnostními profily 

pomocí metody shlukové analýzy tyto jsou znázorněny i pomocí kartogramu. Po předchozí 

podrobně zpracované analýze je poslední osmá kapitola věnována prognóze domácností a 

jejich struktur v České republice do roku 2040. Autorka nejdříve diskutuje různé metodické 

postupy a podává přehled dosavadních prognóz domácností uskutečněných na území České 

republiky. Potom je sestavena vlastní prognóza úplných rodinných domácností, neúplných 

rodinných domácností a domácností jednotlivců pomocí metody koeficientů hlav domácností. 

Hodnotíme-li předloženou dizertační práce jako celek, lze říci, že autorka prokázala, 

dobrou orientaci v dané problematice. Zejména lze ocenit velký osobní vklad a mnoho 

původních řešení. Nelze rovněřž pominout, že předkládaná práce má nezastupitelný význam 

pro demografickou praxi. Eventuální připomínky jsou uvedeny v textu posudku a přiloženě 

technické překlepy. Tyto výtky však neubírají na celkové kvalitě předkládané dizertační 

práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze, 7.9.2016     Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 

 

 

 

Otázka: Vzhledem ke skutečnosti, že osoba v čele domácnosti se určuje pouze u rodin, které 

jsou jedinečné v rámci hospodařící domácnosti, otázkou je, jak se budou řešit analýzy a 

prognózy, které vycházejí z osoby v čele domácnosti, jestliže v některých případech 

(vícečlenné nerodinné, 2 a více rodin) toto určení chybí (6,5 %)? 

 

 

str.1 RODINY A DOMÁCNOSTI VE SČÍTÁNÍ LIDU SE ZAMEŘENÍM NA 

METODOLOGICKÉ ASPEKTY DAT, v nadpise má být ZAMĚŘENÍM 

 

str.23 "Nepodařilo se však v té době spolehlivě zjistit počet domácností, které nemají vlastní 

domácnost ani nežijí u rodičů, tj. např. rodiny rodičů bydlící u rodiny syna/dcery apod. Počet 

takových manželských párů byl zjištěn. Případy, kdy jeden z rodičů žil s některým svobodným 

dítětem v domácnosti jiného svého dítěte či sourozenec žil se svou rodinou v domácnosti 

svého sourozence, nebyly podchyceny." nesrozumitelné 
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str.27 "Oddíl D sčítacího archu, zjišťující údaje o osobách v bytě, byl ve velmi podobném 

rozsahu jako v roce 1961, navíc bylo zjišťováno rodné číslo osob (viz obr. 5)." Ve větě 

vypadlo byl v roce 1970 

 

str.42 "již pouze s datové věty za osobu" má být z datové věty 

 

str.43 V tabulce 2 není jasné zda bude u registrovaných partnerství vyznačován také rodinný 

stav, respektive, která kategorie je prioritní. 

 

str.44 "na každou datovou vetu za osobu" 

 

str.45 množinuvazeb. chybí mezera 

 

str.62 "První z ilustračních příkladů, jednodušší, předkládá domácnost tvořenou 4 osobami: 

manželskýpár s dvěma dětmi a matkou manžela, kteří společně bydlí a hospodaří v jednom 

bytě." Má být 5 osobami. 

 

str.71 "nebývala na významu" nabývala 

 

str.73 "se mění také pravděpodobnosti vstupu do domácnosti dle druhu domácnosti. Podle 

výsledků sčítání 2011 má až do věku 25 let osoba vyšší pravděpodobnost založení své 

domácnosti jako jednotlivec nebo s partnerem v nesezdaném soužití než jako manžel/ka v 

sezdaném páru." chybí zde zdroj, citace 

str.81 „Absolutní počet domácností jednotlivců v roce 2011 představoval více než polovinu 

všech domácností v roce 1930“. Uvedené srovnání je diskutabilní vzhledem k jinému počtu a 

struktuře obyvatelstva a to zejména v tab.19 při porovnání roku 1930 a 1950 kdy bylo zhruba 

o 3 miliony obyvatel méně. 

 

str. 113 Všechny data má být všechna data 

 

str.115 „Přestože v žádné ze sledovaných zemí počet osob samostatně bydlících stále 

nepřesahuje počet rodinných domácností, v zemích severní Evropy převyšuje již počet 

domácností tvořených sezdaným soužitím (manželský pár, registrované partnerství apod.).“ 

nedokončená věta 

 

 


