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Abstrakt 

V posledních desetiletích se setkáváme s výraznými změnami struktury rodin 

a domácností. Otázkou však zůstává, do jaké míry jsou tyto změny odrazem pouze 

demografického chování populace a do jaké míry se jedná o vliv použitých 

metodických postupů. Cílem této dizertační práce je komplexní pohled na 

problematiku rodin a domácností se zaměřením na metodologické aspekty 

hodnocení jejího vývoje.  

První část práce je zaměřena čistě metodologicky a představuje detailně metodická 

specifika sčítání lidu jakožto nejdůležitějšího zdroje dat o domácnostech, které 

umožňuje v českých podmínkách sledování formování domácností během více než 

posledního půlstoletí. Přes snahu o zachování časových řad si nové technologie a 

způsoby zpracování a sběru dat vyžádaly změnu konceptu domácností v posledním 

sčítání lidu 2011. Poprvé byly domácnosti odvozovány pouze automatizovaně, 

pomocí předem nadefinovaného algoritmu, jehož konstrukci navrhla autorka této 

práce, kde jej rovněž publikuje. Součástí práce jsou také analytické kapitoly 

popisující jak dlouhodobý vývoj a strukturu rodin a domácností v České republice, 

tak využívají nových maximálně porovnatelných datových zdrojů k analýze 

mezinárodní trendů na evropské úrovni. Samostatnou kapitolu představuje 

prognóza vývoje struktury domácností do roku 2040, která využívá upravenou 

metodu hlav domácnosti a odhaduje pokračující zvyšování podílu domácností 

jednotlivců a bezdětných párů jakožto důsledku demografického stárnutí populace 

a změny životního stylu české populace. 

Stěžejní část práce, propojující oblast metodiky s analýzou dat, představuje kapitola 

hodnotící strukturu domácností v posledním sčítání lidu z hlediska kvality dat 

a možných vlivů na publikované výsledky. Jako nejvýznamnější faktor, který 

nejvíce ovlivňuje strukturu domácností je samotný sběr dat, na jehož kvalitním 

provedením závisí výsledky o struktuře domácností. V menší míře je struktura 

domácností ovlivněna také použitými metodickými koncepty. Hlavní vliv na 

proměnu skladby domácností má však demografické chování a zejména stárnutí 

populace, které se bude i nadále podílet na formování struktury rodin a domácností.  
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Abstract 

Over the past few decades, significant changes in the family and household 

structure have been observed. Nevertheless, demographic behaviour does not have 

to be the only factor affecting these changes. Therefore, the thesis brings 

a comprehensive look at the family and household and focuses more on the 

methodological aspects of its structure and development evaluation. 

The first part of the thesis is rather a methodological work and introduces a detailed 

household methodology of one of the most important data source on families and 

households. Over the last half-century, the population and housing census has 

allowed a monitoring of household formation in the Czech Republic. Despite the 

efforts, new technologies, data collection and processing methods have required 

a change of the household concept in the last census. Since then, the time series 

have not been fully comparable. For the first time, household type derivation was 

based on automated process only, using a predefined algorithm. This algorithm, 

drafted by the author of the thesis, is also introduced in a separate chapter. The 

thesis also includes analytical chapters discussing the long-term development of the 

family and household structure development in both the national and international 

perspective. Moreover, introduced in the thesis, is a new forecast of selected 

housekeeping households until 2040. Using the modified headship rate method, the 

ongoing increase of the overall number of one-person households and couples 

without children can be expected as a consequence of the process of demographic 

ageing and changing life style in the Czech Republic. 

The core part of the thesis deals with both methodological and analytical aspects of 

the data assessment. In this chapter, the household structure census data is 

discussed in terms of data quality. Data collection methods and its quality were 

found out to be the most significant factors affecting the household structure data. 

To a lesser extent, the methodological concepts used also affect the household 

structure data. However, demographic behaviour, especially the population aging 

still has the main impact on the household and family structure transformation.  
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Úvod 

Rodiny představují základní stavební jednotku společnosti. Struktura rodin 

a domácností vypovídá o demografickém chování, ekonomických 

podmínkách, úrovni vyspělosti, zdravotním stavu populace, kulturních 

vlivech i životním stylu dané společnosti. Největší vliv na proměně 

současné skladby domácností je připisován demografickému stárnutí 

populace, které spolu s nízkou úrovní porodnosti a novými netradičními 

formami soužití významně formují skladbu domácností většiny vyspělých 

zemí světa. Odchylky v časových řadách i mezinárodním srovnání  však 

mohou být způsobeny také odlišnými použitými metodickými koncepty, 

a to jak v samotném sběru, tak zpracování dat. 

Jako zdroje dat se pro výzkum rodin a domácností nejčastěji využívají 

výběrová šetření či data sčítání. Sčítání lidu, domů a bytů představuje již po 

desetiletí zásadní zdroj dat o velikosti a struktuře populace, domácností 

a bytového a domovního fondu. Jedním ze zjišťovaných údajů, které jsou 

v nejmenším územním detailu a v kombinaci s charakteristikami bydlení 

a osob jiným datovým zdrojem zcela nenahraditelné, jsou právě údaje 

o velikosti a struktuře rodin a domácností. Přes snahu o zachování časových 

řad si však nové technologie a způsoby sběru a zpracování dat vyžádaly 

v posledním sčítání lidu změnu konceptu domácností, a to jak z hlediska 

druhu pobytu, kde jsou osoby členy domácnosti, tak z hlediska nejmenší 

odvozované jednotky domácností. Poprvé byly domácnosti odvozovány 

zcela automatizovaně podle předem nadefinovaného algoritmu a nejmenší 

jednotkou se po půlstoletí stává domácnost hospodařící. 

Zvláštní význam získávají v době demografického stárnutí také 

prognózy domácností, které jsou kromě jiného využívány také k hodnocení 

těch důsledků demografického chování, které populační prognózy 

nedokážou zachytit. 
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Cíle práce 

Cílem dizertační práce je především komplexní uchopení problematiky 

statistiky rodin a domácností ve smyslu zhodnocení jak možností zjišťování 

v datech sčítání lidu, tak kvality výstupních dat. Práce je zaměřená 

především metodologicky a má za cíl diskutovat různé způsoby zjišťování 

a odvozování domácností v historickém kontextu. Zaměřuje se především 

na poslední sčítání lidu, kdy byl celý proces zařazování osob do domácností 

i samotné odvozování domácností řešeno automatizovaně. Jednou 

z klíčových kapitol je představení algoritmu odvozování domácností, 

navrženého autorkou dizertační práce, který byl použit během zpracování 

dat v posledním sčítání lidu v roce 2011 v České republice. 

Vzhledem k různým technologickým i metodickým postupům použitým 

v posledním sčítání lidu je jedním z hlavních cílů této práce také 

zhodnocení výsledků o struktuře domácností a odhad faktorů, které se 

podílely na odchylkách v časových řadách, i vyčíslení míry jejich vlivu. 

Cílem analytické části práce je popis vývoje počtu a struktury rodin 

a domácností v dlouhodobém pohledu a zasazení do mezinárodního 

prostředí. Vzhledem k důležitosti pohledu do budoucna je vyústěním celé 

práce prognóza vývoje počtu a struktury hospodařících domácností do roku 

2040, jejíž základní výsledky byly již publikovány v odborné literatuře (viz 

Habartová, Hulíková Tesárková, Sivková, 2014). Cílem této kapitoly je 

nejen aplikace široce používané projekční metody domácností, ale také 

snaha o odhad budoucích trendů v oblasti rodin a domácností. 

Zdroje dat a metodika 

Hlavním zdrojem dat, který prostupuje celou dizertační prací, je sčítání lidu. 

Použitá byla jak agregovaná data z minulých sčítání (od roku 1930), tak 

individuální anonymizované údaje z posledního sčítání lidu, domů a bytů 

2011, které umožňují detailní pohled na problematiku formování rodin 

a domácností. 
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Dalším zdrojem dat, který byl využit pro mezinárodní srovnání, je 

databáze dat ze sčítání lidu 2011 za země Evropské Unie a Evropského 

hospodářského prostoru, tzv. Census Hub. Jedná se o metodicky 

srovnatelná agregovaná data za osoby, byty a domácnosti, 

tzv. hyperkrychle, včetně příslušných metadat (Eurostat, 2014).  

K výpočtu prognózy domácností do roku 2040 byly kromě dat sčítání 

lidu využity také výsledky projekce obyvatelstva České republiky do roku 

2100 ve všech třech variantách (ČSÚ, 2013). 

K popisu vývoje počtu a struktury domácností byla v analytických 

kapitolách využita zejména deskriptivní analýza. Za účelem vytvoření 

celkového územního obrazu v rámci mezinárodního srovnání struktury 

rodin a domácností byla využita faktorová a shluková analýza. Celkem do 

analýzy vstupovalo 14 proměnných, které byly v rámci faktorové analýzy 

metodou hlavních komponent a rotací varimax redukovány na 3 hlavní 

faktory, jejichž faktorové zátěže následně sloužily jako vstup do shlukové 

analýzy. 

Jako základ výpočtu prognózy vývoje počtu a struktury domácností 

byla využita široce používaná metoda koeficientů hlav domácností. Kromě 

počtu a struktury domácností podle typu byla odhadována také její 

velikostní struktura, k jejímuž výpočtu byla aplikovaná modifikace 

navržená Edievem (2007). Z důvodu neexistence struktur domácností podle 

osoby v čele domácnosti u vícečlenných nerodinných domácností 

a domácností s více než dvěma rodinami, pracuje prognóza pouze se 

3 základními typy hospodařících domácností: 

o Hospodařící domácnosti jednotlivců 

o Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou 

o Hospodařící domácnosti tvořené 1 neúplnou rodinou, 

přičemž tyto základní typy domácností představovaly v roce 2011 93 % 

všech hospodařících domácností.   

Vnesením předpokladů do základního modelu byla prognóza základní 

struktury hospodařících domácností dále rozšířena o členění úplných 
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a neúplných rodin podle počtu závislých dětí.  Pro tento případ byly 

vytvořeny 2 základní scénáře, scénář optimistický, který předpokládá 

příznivé ekonomické podmínky pro zakládání domácností, a scénář 

pesimistický, který naopak uvažuje nepříznivé podmínky pro zakládání, 

resp. opouštění domácností. 

Součástí některých kapitol, především pak kapitoly hodnotící kvalitu 

dat o struktuře domácností z posledního sčítání lidu a odchylky v časových 

řadách, jsou také expertní odhady, které vycházejí ze znalosti odborné 

praxe, a to v českém i mezinárodním prostředí. Právě vhled do aplikované 

praxe lze spatřovat jako jeden z hlavních přínosů této práce. 

Hlavní výsledky a diskuse 

Přestože snaha o zjištění počtu a struktury domácností se objevuje již na 

počátku minulého století, teprve sčítáním v roce 1930 se stalo 

Československo prvním státem na světě, který zpracovával informace 

o složení rodin a domácností v tak detailním rozsahu. Zcela přelomové 

nejen v oblasti zjišťování domácností je však až sčítání 1961, které zavádí 

pojem cenzová domácnost. Nové technologie, způsoby zpracování a sběru 

dat v posledním sčítání lidu i nařízení Evropské unie si přes snahu 

o maximální zachování časových řad vynutily změnu metodického 

konceptu domácností. Tou nejvýznamnější je zánik cenzových domácností 

jako nejmenší jednotky domácností, ještě význačnější je však změna 

konceptu bydlícího obyvatelstva. Z pohledu struktury domácností byly 

tímto konceptem nejvíce ovlivněny počty nesezdaných soužití a domácnosti 

jednotlivců, které přesněji odpovídají realitě. 

Zatímco počet bytových i hospodařících domácností dlouhodobě roste, 

velikost domácností se snižuje. Nejvýraznější absolutní i relativní nárůst byl 

zjištěn u domácností jednotlivců a neúplných rodin. Úplné rodiny 

zaznamenávají od počátku 90. let trvalé snižování jejich počtu. Zatímco 

ještě v roce 1970 představovaly úplné rodiny dvě třetiny všech 

hospodařících domácností, v roce 2011 tvořily již pouze necelou polovinu. 
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Snižuje se také počet závislých dětí v rodině a významně proměňuje 

samotná struktura rodin. Osoby v mladších věkových skupinách častěji 

a déle žijí v rodině svých rodičů a své domácnosti si zakládají později, 

častěji jako jednotlivec nebo v nesezdaném soužití, teprve později jako 

manželé. Nesezdaná soužití představovala více než 11 % všech úplných 

rodin, přičemž se za poslední dvě desetiletí výrazně změnila jejich věková 

struktura směrem k mladším věkovým skupinám. Bylo zjištěno, že osoby 

v mladším věku do 30–32 let s vyšším vzděláním vstupují do nesezdaného 

soužití z velké míry pouze dočasně před pozdějším uzavřením sňatku. 

Naopak pro osoby s nižším vzděláním představuje nesezdané soužití 

trvalejší neformální formu úplné rodiny. Rozdíly v typech nesezdaných 

soužití byly zjištěny i na základě jejich územního rozložení.  

Z důvodu stárnutí populace byl nejdynamičtěji rostoucím typem 

domácnosti domácnost jednotlivce. Ty představovaly téměř třetinu všech 

hospodařících domácností, přičemž více než v polovině případů byly 

tvořeny osobami ve věku 60 a více let, nejčastěji ženami. Stejně tak vzrostl 

počet samostatně bydlících domácností jednotlivců ve věku 20–39 let, 

tzv. singles, kteří dosahovali příznivějších hodnot z hlediska vzdělanostní 

úrovně a nejčastěji žili ve velkých městech. Dlouhodobý trend růstu byl 

zjištěn i u neúplných rodin, jejichž počet se od roku 1970 zdvojnásobil. 

Zatímco rozvedení rodiče představují stále dominantní skupinu neúplných 

rodin, druhou skupinou na rozdíl od roku 2001 představují svobodné matky, 

které tvořily více než pětinu neúplných rodin se závislými dětmi. V roce 

2001 byly druhou nejčetnější skupinou osob v čele osoby vdané a ženaté, 

které byly do určité míry uměle vytvářeny z úplných rodin žijících fakticky 

společně, přičemž partneři měli různé místo trvalého pobytu. 

Právě konceptu obvyklého pobytu byl v kapitole hodnotící vlivy 

ostatních faktorů na strukturu domácností přisouzen nejvýraznější vliv 

v oblasti metodiky. Zatímco v předchozích sčítáních byly osoby uměle 

přesouvány na místo trvalého pobytu, sčítání v roce 2011 respektovalo 

deklaraci respondenta. Jednoznačně největší negativní efekt byl 
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identifikován u nekvalitně provedených terénních prací, které zapříčinily 

výrazné problémy ve zpracování dat, zejména v propojování sčítaných entit. 

Spolu s doplňováním nesečtených osob z registru sice značně snížily 

kvalitu vstupních dat, naprogramované algoritmy však vzhledem 

k vyčerpávající variabilitě možností výstupy vcelku úspěšně korigovaly. 

Z analýzy v této kapitole vyplývá, že nejvýrazněji byl ovlivněn počet 

vícečlenných nerodinných domácností, jehož nadhodnocení je možné 

odhadovat až na polovinu. Dále byl lehce ovlivněn počet úplných rodin, 

konkrétně nesezdaných soužití (podhodnocení o čtvrtinu). Závěry této 

analýzy ukazují, že publikované údaje o struktuře domácností odpovídají až 

na výjimky historickým trendům od roku 1970 a jsou srovnatelné 

s mezinárodními trendy rodinného chování a utváření domácností. 

Ke snižování průměrné velikosti domácnosti dochází napříč evropskými 

zeměmi. Ovlivněné je nejvíce stárnutím populací, konkrétně zvyšujícím se 

podílem domácností jednotlivců seniorů. Pomocí analýzy hlavních 

komponent, kdy byly identifikovány 3 hlavní faktory popisující strukturu 

domácnosti, a následnou shlukovou analýzou bylo zjištěno, že země střední 

Evropy (spolu s Českou republikou) společně nevytvářejí žádný územní 

celek a chovají se ve formování rodin a domácností spíše rozdílně. Zatímco 

Maďarsko lze přiřadit spíše k některým zemím západní Evropy, struktura 

domácností v Polsku a na Slovensku se podobá svým tradičním rodinným 

chováním spíše jižní Evropě. Česká republiku lze vyšším podílem 

neúplných rodin přiřadit k pobaltským zemím a Slovinsku. 

Prognóza vývoje hospodařících domácností, prezentovaná v samostatné 

kapitole, očekává nejvýraznější nárůst z důvodu pokračujícího stárnutí 

populace mezi domácnostmi jednotlivců, kterých by mohlo být ve střední 

variantě v roce 2040 až o 17 % více než bylo zjištěno v roce 2011. 

V případě úplných a neúplných rodin by se budoucí vývoj měl lišit podle 

počtu členů domácnosti i počtu závislých dětí. S očekávaným pokračujícím 

stárnutím populace by měly i v případě rodinných domácností jediné 

dlouhodobě početně vzrůstající typy domácnosti představovat rodiny bez 
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závislých dětí. Výsledky prezentované prognózy ukázaly, že hlavní vliv na 

strukturu domácností budou mít očekávané změny věkové struktury 

populace, tj. trend prohlubujícího se populačního stárnutí. Robustnost 

výsledků naznačuje, že vliv potenciálních rodinných opatření by byl spíše 

pouze okrajový. 

Závěr 

Zaměření práce je metodické a analytické zároveň. Metodická část práce je 

naprosto klíčová pro pochopení metodických aspektů, které se 

bezpodmínečně více či méně projevují v každých datových výstupech bez 

ohledu na datový zdroj. Mohou ovlivnit časové řady, základní struktury či 

způsobit umělé odchylky. Na druhou stranu také mohou vyvrátit 

předpoklady o plynulém neměnném vývoji jakéhokoli jevu založeném na 

oficiálních statistikách. Jedině důkladným pochopením metodiky vzniku dat 

je možné bezchybně interpretovat a analyzovat výsledky. 

Snahou předložené dizertační práce bylo komplexní uchopení 

problematiky statistiky rodin a domácností se zaměřením na nejen vybrané 

analytické přístupy hodnocení aktuálních trendů rodinného chování, ale 

především všech metodologických aspektů, které toto hodnocení mohou 

přímo i nepřímo ovlivňovat. Nejedná se pouze o metodologii samotné 

analýzy struktur rodin a domácností, ale především všech hledisek, které 

ovlivňují samotný vznik dat. Se zvyšujícím se podílem technologických 

přístupů a především automatizovaných postupů zpracování dat se 

upozaďuje možnost individuálního přístupu, který minimálně v případě 

sčítání lidu zajišťoval vysokou kvalitu jejich výsledků. Na druhou stranu se 

však zvyšuje možnost poskytování výsledků v časově bližším horizontu 

v téměř libovolně detailních kombinacích. Nelze však zapomínat na 

skutečnost, že kvalita výsledků kteréhokoli statistického šetření, a sčítání je 

tím neobsáhlejším, je závislá na kvalitě vstupů. Jen dostatečně kvalitní 

vstupní údaje mohou poskytovat takové výstupní údaje, které věrohodně 

odrážejí realitu.   
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Introduction 

The family is the basic unit of society. Family and household structure 

reflects the demographic behavior, socio-economic and housing conditions, 

welfare system, cultural influences or the lifestyle of the society. Currently, 

the most significant impact on the family and household transformation has 

been the population ageing. Together with the low fertility level and new 

living arrangements such as consensual unions have significantly shaped 

the household structure in all developed countries over the past decades. 

Nevertheless, also different methodological concepts and approaches of 

data collection and data processing can cause certain deviations in time 

series and international comparisons. 

The most widely used data sources on family and household statistics 

are household surveys and the population census. For decades, the 

population and housing census has represented a crucial data source on the 

size and structure of population, households and building and dwelling 

stock. In terms of household statistics, census provides household data even 

for the smallest territorial units in combination with housing and personal 

characteristics. Therefore, a data source such as this is absolutely unique 

and irreplaceable by any other data source.  

Despite the efforts, new technologies, data collection and processing 

methods have required a change of the household concept in the last census 

in the Czech Republic. For the first time, household type derivation was 

based on an automated process only, using a predefined algorithm and the 

housekeeping household has become the smallest derived household unit. 

In the time of population ageing, household projections also have 

gained significant importance. Among other things, they are used for 

evaluating of the demographic behavior consequences which are difficult to 

capture by population projections. 
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Aims of the thesis 

The main aim of the thesis is to bring a comprehensive look at the family 

and household trends in terms of the methodological aspects of its structure 

and development evaluation as well as data collection methods and data 

quality assessment. 

The thesis is rather methodological, and discusses various methods of 

household identification and derivation in the historical context of 

population and housing censuses with the main focus on the last population 

census 2011 which brought several innovative methodological and 

technological procedures. Also, drafted by the author of the thesis and 

introduced in the thesis, is the algorithm that was used for fully automated 

household derivation in the census 2011. 

Due to the different approaches and procedures used in the last census, 

the thesis attempts to provide an assessment of the data on household 

structure. The goal is to identify the key factors that contributed to the time 

series variations and estimate and quantify their impact. 

The aim of the analytical part of the thesis is to describe the family and 

household trends both in the long-term and international perspective. Given 

the importance of future trends estimation, chapter 8 introduces results of 

the household forecast until 2040. Basic results have been already published 

in Habartová, Hulíková Tesárková, Sivková (2014).  

Data and methods 

The main data source used in the entire thesis is the census data, 

specifically the aggregated data from the past censuses (1930–2001) and the 

individual anonymized data from the 2011 Census in the Czech Republic, 

which allows a detailed analysis of the trends in family and household 

composition. 

The 2011 Census database called Census Hub is used as another key 

data source. The online application has been recently developed by Eurostat 
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and enables users to access the methodologically comparable disseminated 

data for the EU member states and EFTA countries (Eurostat, 2014). 

Apart from the census data, the official Population Projection until 2100 

issued by the Czech Statistical Office in 2013 (CSU, 2013) is used as the 

main data source for the household forecast. 

Since the focus of the thesis is mostly methodological, descriptive 

analysis is mainly used to describe recent trends in family and household 

composition. However, in order to create an overall spatial image of recent 

trends in family and household composition across the Europe, the principal 

component analysis and cluster analysis is applied to the 2011 Census data. 

Using the principal component analysis and varimax rotation, a set of 

14 variables was reduced to three main components.  Subsequently, the 

components are used as an input to the cluster analysis which classifies the 

European countries to 6 clusters. 

In order to estimate the future household composition trends in the 

Czech Republic, the well known headship rate method was applied to the 

2011 Census data. To also examine the household distribution, a modified 

headship rate method is utilized. This method designed by Ediev (2007) 

enables to avoid inconsistencies which could be found when only the 

classical headship rate was used. Due to the absence of a comprehensive 

household structure by the head of household, the calculation works only 

with 3 basic types of households which represented 93 % of all private 

households in 2011: 

o One-person households  

o One-couple families  

o Lone-parent families. 

Furthermore, several assumptions included in two basic scenarios are 

made in order to forecast future trends in family composition by number of 

dependent children living in the family. While the optimistic scenario 

assumes favorable conditions for starting a family or one-person household 
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respectively, the pessimistic scenario assumes adverse conditions on the 

contrary. 

Some chapters, such as the chapter assessing the quality of census data 

on the household compositions, include expert appraisal / assessment as 

well, are based on the expert knowledge of the best practices, both in the 

Czech Republic and abroad. The insight into applied practice can be seen as 

one of the major contributions of this thesis. 

Main results and discussion 

Although the efforts of household composition knowledge had already 

appeared at the beginning of the last century, it was not possible to collect 

detailed data on living arrangement before the 1930 Census. In 1930, 

Czechoslovakia became the first country in the world which processed 

family and household data in such a scope and detail. Nevertheless, the 

1961 Population and Housing Census represents the turning point not only 

in the household census data but also the in census approach as a whole. In 

this time, so called census-household concept was introduced. Despite the 

efforts, new technological procedures, data collection and processing 

methods as well as European regulations have required a substantial change 

of the household concept in the 2011 Census. Although the disappearance 

of the census-household concept has been the most important change, more 

significant as well as promising, however, has been the switch to the usual 

residence population concept. As the results of the thesis show, consensual 

unions and one-person households became the most affected households by 

the usual residence concept. On the other hand, the reflection of the reality 

is more accurate compared to the past experience.  

While the number of housekeeping households is growing, the size of 

households is decreasing in the Czech Republic. The most significant 

increase has been observed in one-person households and lone-parent 

families. In contrast, one-couple families have experienced a constant 

decrease since 1990. While in 1970 one-couple families represented two 
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thirds of all private households, until 2011 their share has dropped to less 

than 50%. Furthermore, one-family household composition is changing 

towards cohabitation unions and couples with lower number of children. 

The results of the analysis show that young adults live in the parental home 

for a protracted period of time. In addition, more likely than before they 

leave the parental home to start their families as a consensual union or one-

person household.  

In the Czech Republic in 2011, unmarried cohabitation represented 

more than 11% of one-couple families and over the last two decades they 

have significantly changed the age-profile towards the youth. It was 

confirmed that people aged 30–32 with higher education enter into 

consensual unions mostly on a temporary basis only before getting married. 

Conversely, people with lower education perceive consensual union as 

a permanent family formation. Subsequently, differences were identified 

across the regions in the Czech Republic.  

Due to the population aging, the one-person households have 

experienced the most significant growth. In 2011, one-person households 

represented almost one third of private households in the Czech Republic 

and more than half of them were aged 60 and over, mostly women. 

Likewise, number of persons aged 20-39 living alone, so-called singles, 

have increased remarkably, mostly in big cities.  

Long-term increasing trend has been observed also in lone-parent 

families. Specifically, number of lone-parent families doubled between 

1970 and 2011 in the Czech Republic. Although the divorced parents are 

still dominant among lone-parent families, the second most common group, 

in contrast to 2001, was represented by single mothers in 2011. More than 

a fifth of lone parents with dependent children were single mothers in 2011. 

In 2001, married lone-parents were the second largest group of lone-parent 

families, in fact mostly created from one-couple families with two partners 

having different permanent address. 
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The transition to methodological concept based on the place of usual 

residence between the census 2001 and 2011 has been assessed as the most 

significant as well as positive impact on the households composition in 

terms of methodology in the Czech Republic. While in previous censuses 

the persons were always assigned to the household at the place of 

permanent residence, the 2011 Census respected the declaration of the 

respondent and much more exactly reflected the real situation. The most 

significant negative impact was identified in poorly carried out fieldwork, 

which caused considerable problems in data processing. Also the process of 

replenishing (actually not enumerated) people from the population register 

remarkably reduced the input data quality. Fortunately, programmed 

algorithms, thanks to its variability, corrected the outputs quite successfully. 

Nevertheless, the most affected households were multi-person non-family 

households. The overestimation could be more than 50%. Another affected 

households were one-couple families, particularly consensual unions whose 

real number could be by 40% higher. The conclusions of this analysis show, 

however, that the 2011 household composition census data is in accordance 

with the historical as well as international trends in demographic behavior 

and the household composition. 

All European countries have experienced a considerable decrease in 

household and family size which has been affected mostly by population 

aging, specifically an increasing share of elderly one-person households. 

According to the results of principal component analysis and cluster 

analysis in chapter 7, countries of Central Europe (along with the Czech 

Republic) do not form any common cluster.  The household composition in 

the Central European countries varies quite significantly. While Hungary 

bears resemblance to Western European countries, household structure in 

Poland and Slovakia is rather similar to traditionally behaving southern 

Europe. Finally, the Czech Republic can be classified to the cluster with the 

Baltic States and Slovenia due to its higher proportion of lone-parent 

families. 
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Household forecast presented in the chapter 8 revealed that the one-

person households will be the main contributor to the increase of the overall 

number of households. The medium forecast variant assumes the increase 

by 17% until 2040 in comparison with the year 2011. Considering the one-

couple and lone-parent families, the future trends are expected to differ, 

depending on both family size and number of children living in the family. 

The only long-term family growth by type will be family without dependent 

children. In all, the results reflect the process of demographic ageing which 

will have the main impact on the future household composition in the 

Czech Republic. Also the robustness of the results detects rather marginal 

impact of a potential family policy. 

Conclusions 

The focus of the work is methodological as well as analytical. In 

general, methodological view is crucial for understanding the aspects that 

are more or less reflected by all data outputs regardless of the data source. 

Methodological aspects can affect the time series, or cause significant 

variations. On the other hand, its understanding can disprove 

erroneous assumptions about the steady development of any 

phenomenon/process based only on official statistics. Only taking into 

account the methodology used enables to analyze the data correctly. 

The effort of the thesis was a complex view to family and household 

census data, focused not only on analytical approaches of current trends in 

household and family composition, but above all on methodological aspects 

that can directly or indirectly affect the data already in the beginning of data 

processing. Nowadays, the possibility of an individual approach during data 

processing has been overshadowed by the new technologies and automated 

procedures. On the other hand, the possibilities of data timelines can 

broaden. Lastly, as was approved, the quality of any statistical survey data 

outputs strongly depends on the quality of inputs. Only high-quality inputs 

can provide such data that reliably reflects the reality.   
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