
Posudek oponenta na bakalářskou práci Nikoly Hubálovské 

„Rozvodovost v České republice: transverzální a longitudinální pohled“ 

V předkládané bakalářské práci se autorka zabývá z dnešního pohledu velmi aktuálním tématem 

rozpadu manželských svazků. Česká republika patří dlouhodobě k zemím s vysokou úrovní 

rozvodovosti, což má za následek změny struktur české populace ovlivňující také reprodukční chování 

mužů a žen. Autorka se ve své analýze zaměřila na období od druhé poloviny 20. století po 

současnost.  

Práce se skládá z 53 stran včetně příloh a je rozdělena do 6 kapitol. Kromě úvodu a závěru obsahuje 

práce kapitolu zabývající se rozvodovou legislativou (kapitola 2), a dále tři kapitoly zahrnující 

samotnou analýzu (vývoj rozvodovosti z transverzálního pohledu v kapitole 3, rozvodovost vybraných 

sňatkových kohort v kapitole 4 a mezinárodní srovnání v kapitole 5). Práce je dobře strukturovaná a 

přehledná. V úvodu autorka přináší stručný historický kontext s vysvětlením aktuálnosti zvoleného 

tématu a vytyčuje si za cíl provést analýzu rozvodovosti pomocí demografických ukazatelů. K 

následující části úvodu, která obsahuje popis metodologie, je možné vznést některé připomínky: míra 

rozvodovosti podle dokončené doby uplynulé od sňatku, která je dobře vysvětlená i vzhledem 

k nutnosti vypořádat se s tříděním dat do třetích hlavních souborů událostí, má nepřesný nebo neúplný 

popis části vzorce; pokud by se mělo jednat o počet sňatků odpovídající sňatkové kohortě (kde by 

mělo být ještě upřesněno výchozí kohortě), pak by musel být v popisu celý jmenovatel daného vzorce, 

včetně dělení 2; popis vzorce pro výpočet průměrné délky trvání manželství zmiňuje, že x je věk, když 

x je délka trvání manželství; poměrně zmatené se jeví vysvětlení transverzálního a longitudinálního 

přístupu, např. suma měr rozvodovosti v roce x je chybný popisek, neboť ve vzorci x opět značí délku 

trvání manželství. 

K dalším připomínkám k předkládané práci patří: 

- Používání spojení růst (nárůst ap.) rozvodovosti (sňatečnosti, …) by bylo vhodné nahradit 

spojením růst (nárůst apod.) úrovně či intenzity rozvodovosti (sňatečnosti, …). 

- Na některých místech textu by měly být citované zdroje (např. informace na str. 10, že 

v dnešní době má více než polovina rozvádějících se nezletilé děti, a další). 

- V seznamu použité literatury se nachází i zdroje, které nebyly v textu citované. 

- Při psaní příštích prácí by autorka měla být opatrnější ve formální úpravě (číslování 

podkapitol, seznam tabulek) a korektuře (interpunkce a překlepy). 

Jako kladné hodnotím zpracování popisu dostupných dat – kdy a jak se charakter dat lišil. Dále 

analýza je dobře zpracovaná, s použitím vhodných demografických ukazatelů. Za velmi přínosné 

považuji doplnění o longitudinální analýzu vybraných sňatkových kohort, která přináší hlubší poznání 

studované problematiky. Výsledky provedené analýzy jsou velmi správně dávány do souvislosti 

s legislativními změnami a autorka také prokázala dobrou orientaci ve zvoleném tématu, výsledky 

analýzy nejen předkládá, ale rovněž doplňuje vhodnými komentáři a zasazuje do širšího kontextu 

zohledněním panujícího sociálního klimatu, legislativních a propopulačních opatření.  

Připomínky zmíněné v posudku oponenta nijak výrazně nesnižují dobrou kvalitu práce Nikoly 

Hubálovské „Rozvodovost v České republice: transverzální a longitudinální pohled“, která splňuje 

nároky kladené na bakalářské práce a doporučuji ji proto k obhajobě.    

 

V Praze dne 2.9.2015        Mgr. Alena Filasová 


