
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Nikoly Hubálovské: Rozvodovost v České 
republice: transversální a longitudinální pohled 
 
Studium rozvodovosti je i dnes aktuálním tématem, přestože se počet sňatků v poslední době 
výrazným způsobem snížil. Nenaplnily se totiž předpoklady, že menší počet uzavíraných 
manželství bude stabilnější. Předkládaná bakalářská práce se tudíž zabývá, stále živou 
problematikou, a to demografickými aspekty rozvodovosti v České republice po druhé 
světové válce za použití transversálního a longitudinálního pohledu včetně uvedení 
mezinárodního srovnání. 
 
 Bakalářská práce má rozsah 53 číslovaných stran včetně příloh. Je rozdělena do šesti 
kapitol, z nichž první je úvodní a poslední závěrečná. V úvodní části je specifikováno 
mezinárodní postavení České republiky, pokud jde o rozvodovost, a dále jsou zde uvedeny 
základní aspekty problematiky rozvodovosti. Vstupními daty pro vlastní analýzu byla běžná 
evidence, přičemž autorka podrobně popisuje i změny třídění rozvodů, ke kterým došlo 
v publikacích Pohyb obyvatelstva/Demografická ročenka ve zkoumaném období. Poslední 
kapitola věnovaná mezinárodnímu srovnání pak vycházela z dat EUROSTAu. Použité 
ukazatele rozvodovosti jsou uvedeny v první kapitole a správně definovány. Vzhledem 
k tomu, že změny v intenzitě rozvodovosti mohou být také ovlivněny legislativou, autorka 
správně věnuje druhou kapitolu přehledu rozvodové legislativy po druhé světové válce na 
území České republiky. V této kapitole jsou uvedeny přehledným a vyčerpávajícím způsobem 
změny legislativy týkající se rozvodů od roku 1950 až do současnosti. Třetí kapitola je již 
věnována vlastní demografické analýze. Na počátku jsou prezentovány jednoduché 
deskriptivní ukazatele, vývoj struktur obyvatelstva podle rodinného stavu z dat sčítání a 
absolutní a relativní (hrubé míry) počty sňatků a rozvodů. V další analytické části jsou již 
komentovány pokročilejší ukazatele rozvodovosti (úhrnná rozvodovost a průměrná délka 
trvání manželství) a specificky trendy podle délky trvání manželství a počtu nezletilých dětí. I 
když víme, že uváděné příčiny rozvratu manželství nejsou často skutečné, tak autorka alespoň 
ukázala jejich trend v čase, který ukazuje plynulý nárůst či pokles některých skupin příčin 
rozvratu. Původní je čtvrtá kapitola věnovaná rozvodovosti sňatkových kohort. Jsou zde 
uvedeny trendy konečné rozvodovosti i podle délky trvání manželství. Konfrontace 
longitudinálního a transversálního trendu intenzity rozvodovosti ukázala, že na rozdíl od 
většiny demografických ukazatelů, jsou oba trendy shodné. Poslední analytická kapitola je 
věnována mezinárodnímu srovnání, kde jsou na začátku přehledně popsány podmínky 
rozvodů, škoda, že zde autorka neuvedla citace odkud čerpala. Vlastní analýza pak podává 
v dobrém přehledu situaci v úrovni a časování rozvodů v evropských zemích. 
 
 Předložená bakalářská práce jako celek je dobře strukturovaná a vyznačuje se kvalitní 
obsahovou úrovní. Použité ukazatele jsou ty nejlépe možné a a jejich interpretace je správná. 
Autorka také zasadila své výsledky do širších kontextů. V textu se vyskytly určité formální 
nedostatky (uvedeny v poslední části posudku), které nesnížily obsahovou kvalitu, nicméně 
do budoucnosti by se jich autorka měla vyvarovat. Závěrem lze říci, že předkládaná 
bakalářská práce Nikoly Hubálovské splňuje všechny požadované náležitosti, a proto ji 
doporučuji k obhajobě. 



 
Formální nedostatky: 
 
Kapitola 2 a 3 chyba číslování v textu, tj. posun hodnot; místo 2.1. je 1.1 atd., místo 3.1 je 2.1 
atd. 
Str. 9 neukončená věta: I když všichni snoubenci nemají pro manželské soužití stejné 
předpoklady. 
Str.8 hmr zkratka neodpovídá použitému značení v práci, které je hmro 
Str. 10, 14 formátování řádku předposlední odstavec 
Str.11 ve vzorci je místo h otazník 
Str.15 poslední odstavec zákon nabyl účinnosti 1.4 nikoliv 1.1.1964 a byl zrušen 1.1.2014; 
rovněž na str.32 
Str. 27 obr.7 překlepy ve výrazu  průměrný počet 
Str. 29 má být údaje v grafu jsou počítány 
Str. 32 v textu pod obrázkem má být č. 11 nikoliv č. 9, dále by měla být pod tímto grafem 
vysvětlivka, že hodnoty pro starší sňatkové kohorty jsou pouze do délky trvání 9 let 
Str. 35 Na grafu č. 13 chybí popis osy y, na obrázku vlevo jsou kalendářní roky, na obrázku 
vpravo sňatkové kohorty, které, ale měly být označeny v souladu s předchozími grafy tj. 
1949/1950, 1950/1951, atd. 
Str. 36 špatně odsazený druhý  řádek 
Str. 37 obr. 14, 15, 16 vypadl název metropolitní Francie  (stačilo napsat Francie a do 
poznámky, že se jedná o metropolitní Francii); rozdílné odsazení odstavců i na dalších 
stranách 
Obr. 14 a 15, překlep úhrnné rozvodvosti, má být rozvodovosti 
 
V částech, kde jsou uváděny kontexty měly být citace. 
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