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Předložená disertační práce má rozsah 160 stran plus 9 stran datových a grafických příloh. Obsah je 
logicky členěn na 8 kapitol a závěr. Práce je vybavena přiměřeným rozsahem dokumentačního 
materiálu, tabulek, grafů a schémat, jež ilustrují metodické postupy a výsledky, na jejichž základě 
kandidátka formuluje vlastní výsledky práce. 

Druhá kapitola shrnuje hlavní fakta o obsahu a metodice zjišťování rodin a domácností ve sčítání lidu 
počínaje rokem 1921 až do roku 2001. Přehled je podán výstižně. Tato část sčítání patří mezi 
nejsložitější dílčí úlohy z hlediska nároků na práci sčítacích komisařů v terénu i z hlediska metodologie 
zpracování výsledků. Jde o cenný přehled, který podrobně komentuje i metodologické rozdíly mezi 
jednotlivými censy a vývoj statisticko-analytickeho uchopení složitého problému zachycení počtu a 
struktury rodin a domácností od zjišťování „bytových stran" (před r. 1930) přes pojetí zjišťování a 
zpracování ve sčítání 1930, které znamenalo značné přiblížení tehdejším mezinárodním 
doporučením. Největší prostor je věnován konceptu tzv. censové domácnosti užívanému u nás při 
sčítáních v letech 1961 - 2001, který byl v posledním sčítání nahrazen převládající mezinárodní 
definicí domácnosti a rodinného jádra (viz též Kapitola 3). Kapitola obsahuje i reprodukce dobových 
sčítacích formulářů, jež nejlépe dokumentují metodiku primárního zjišťování dat v terénu a nejsou 
úplně běžně badatelům dostupné. Autorka tak vhodně využila i své pracovní pozice na Českém 
statistickém úřadu. 

Stěžejní je kapitola 3 podrobně popisující algoritmus odvozování rodin a domácností ve sčítání 2011. 
Poprvé byly rodiny a domácnosti odvozeny jako samostatné entity, jež na vstupních datech sčítání 
nebyly beze zbytku zjišťovány. Zadní strana bytového listu obsahovala pouze zkrácenou verzi tzv. 
matice vztahů mezi členy domácnosti. V minulých sčítáních vznikaly entity rodin a domácností 
přímým kódováním vstupních dat. Složitý algoritmus reálně použitý při zpracování dat sčítání 2011 je 
úlohou, kterou Mgr. Habartová samostatně řešila a prováděla supervizi i při ladění příslušných 
výstupů. V práci je identifikováno celkem 72 typů domácností (tabulka 1 v příloze). Je pouze otázkou 
volby, zda „skip-generation" domácnosti (tj. domácnosti složené z prarodiče(ů) a vnoučat) budou 
zařazeny mezi domácnosti rodinné nebo nerodinné, mezinárodní doporučení to ponechávají na 
jednotlivých zemích. Při sčítání 2011 jsou zařazeny mezi vícečlenné nerodinné domácnosti. 

Kapitola 4 je věnována vyhodnocení výsledků sčítání 2011 a jejich porovnání se sčítáními 1961 až 
2001 s důrazem na vysvětlení možného ovlivnění výstupních údajů metodickými změnami. Autorka 



sleduje zejména vývoj počtu a struktury domácností v letech 1970 až 2011. K popisu vývoje a výkladu 
změn nemá oponent žádné výhrady. 

Autorka se podrobněji zabývá typem domácností „moderně" (spíše bych řekl obecně, neodborně, 
publicisticky a zjednodušeně) často označovaných jako „singles". Setrvává na jejich definování 
věkovým rozpětím 20 - 39 let, což je věc osobního názoru. Méně prostoru je věnováno 
domácnostem jednotlivců ve věku 40 - 64 let. Vývoj domácností singles (v autorčině definici) je 
vskutku pozoruhodný, když k prudké akceleraci jejich podílu na celkovém počtu domácností 
jednotlivců došlo po r. 1991 a sčítáním 2011 byl zjištěn jejich podíl již 21,1 %. Nelze však úplně 
souhlasit s tvrzením, že singles jsou nějakým novým jevem. Takto definované domácnosti jednotlivců 
existovaly vždy („staří mládenci" apod.), samozřejmě netvořily tak významný podíl jako nyní. Ale to je 
jen poznámka na okraj. 

Autorka si správně všímá i toho, že podstatný vliv na výsledky má pochopení otázek ze strany 
sčítaných osob při aplikaci metody sebesčítání a práce sčítacích komisařů v terénu. Fiktivní obava ze 
zneužití dat sčítání pro správní agendy v bytové oblasti (výhodnější dotované nájemné u státních 
bytů) a zjišťování založené na trvalém pobytu osob hrála ve své době podstatnou úlohu a dosud 
z povědomí, zejména starších osob, zcela nevymizela. To do určité míry ovlivňovalo zjištěné počty 
domácností jednotlivců (ve smyslu jejich podhodnocení) a je velmi těžké oddělit tento vliv od 
přirozeného procesu atomizace domácností (rozvodovost, nesezdaná soužití, zvyšující se podíl dětí 
narozených mimo manželství aj.). Souhrnné hodnocení vlivů průběhu terénních prací a zpracování 
surových dat (skenování formulářů, validace, doplňování chybějících osob z registru obyvatel, 
odvozování) podává Kapitola 6. 

Kapitola 7 je věnována mezinárodnímu srovnání dat o domácnostech zjištěných kolem roku 2010. 
Srovnání značně zjednodušuje projekt Census hub zastřešený Eurostatem. Je velmi důležité uvědomit 
si pozici České republiky, zejména mezi evropskými státy. Důležitým prvkem je, jak je správně 
uvedeno, metodika zjišťování místa (adresy) obvyklého pobytu. Tato kategorie odpovídá v mnoha 
případech mezinárodně doporučené definici jen zdánlivě, když např. ve státech čerpajících z registrů 
jde o administrativně hlášenou adresu podle národní legislativy a na druhé straně deklarace pobytu 
v dalších zemích je ovlivněna subjektivními chybami a kvalitou práce sčítacích komisařů v terénu. 
Významnost různých vlivů na výslednou kvalitu dat autorka podrobuje faktorové analýze. 
V oponentním posudku není samozřejmě prostor na podrobnější komentář k výběru faktorů a jejich 
hodnocení. Autorka jistě mnohé získané poznatky bude publikovat v odborném tisku. Autorka 
zpracovala a okomentovala i cluster analýzu dat o domácnostech za země EHP, založenou na třech 
hlavních faktorech, jež přinesla zajímavé výásledky; na obrázku 10 v příloze však chybí popis os grafu. 

Osmá kapitola podrobně vysvětluje jednu z nejdůležitějších aplikací údajů o domácnostech -

prognózu jejich vývoje. Tomuto tématu se autorka věnuje opakovaně, když byla spoluautorkou 
projekce některých typů domácností zpracované v r. 2013 a publikované v následujícím roce v revui 
Demografie. V úvodu podává přehled nejčastěji používaných metod a modelů projekcí domácností a 
cituje i řadu zahraničních prací. Vcelku oprávněně si stěžuje na nízký zájem o tento typ projekcí jak ze 
strany jejich zpracovatelů (nejčastěji vědeckovýzkumných pracovišť a statistických úřadů), tak 
potenciálních uživatelů výstupů (decizní sféra, sociologický výzkum apod.). Zdaleka to neplatí jen pro 
Českou republiku. Zlepšení této situace však není snadné dosáhnout. Pro uživatele jsou výstupy 



neznámé nebo málo srozumitelné, ačkoliv se de facto nijak podstatně neliší od interpretace výsledků 
samotných populačních prognóz a projekcí. 

Závěry práce jsou podány přehledně a srozumitelně. 

Podle názoru oponenta kandidátka plně prokázala schopnost samostatné vědecké práce. Podařilo se 
jí odpovídajícím způsobem uchopit obtížné a široké téma. Osvědčila znalosti širších odborných 
souvislostí zpracovávané problematiky a schopnost využití zahraniční literatury k danému tématu. 
Připomínky oponenta k obhajobě dílčí části disertační práce, jež byla součástí státní doktorské 
zkoušky, byly uspokojivě zapracovány. 

Práce splňuje kritéria kladená pro získání titulu PhD. Oponent proto doporučuje přijmout 
předloženou disertační práci k obhajobě. 

V Praze dne 30. srpna 2016 

RNDr. Pavel Čtrnáct 
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Dílčí otázky k obhajobě: 

Otázka 1: Rozveďte příčiny rozdílů ve výsledcích struktury domácností ve sčítání a ve výběrových 
šetřeních SILC a VŠPS. 

Otázka 2: Komentujte uvažovaný metodický koncept zjišťování domácností ve sčítání lidu 2021 


