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Předkládaná magisterská práce se zaměřuje na zhodnocení vývoje sňatkového chování v zemích 

Evropské unie, Švýcarska a Norska v posledních 50 letech z hlediska jeho možné konvergence. Na 

vybraných 4 zemích pak autorka podrobněji zkoumá vývoj od r. 1990, a to opět z hlediska možného 

sbližování charakteru sňatkového chování.  

Práce je rozdělena do 7 kapitol, které tvoří logickou a konzistentní strukturu. Po úvodu jsou 

rozpracována teoretická východiska práce, zdroje dat a metodologie jejich zpracování. Autorka v práci 

vhodně kombinuje data z evidence přirozené měny s daty mezinárodního sociologického šetření 

European Values Study. Z metodického hlediska využívá demografické ukazatele sňatečnosti vč. 

tabulek sňatečnosti. Zařazuje také metodu dekompozice časových řad s cílem lépe postihnout sezónnost 

sňatečnosti. Data výběrového šetření zpracovává za využití vícerozměrných statistických metod, 

konkrétně binární logistické regrese.  

Vlastní analytická část je obsažena v kapitolách 4-6. Kapitola 4 se zaměřuje na vývoj sňatečnosti 

v evropských zemích mezi r. 1960-2010. Ukazuje výraznou proměnu sňatkového chování napříč 

sledovanými státy, jeho postupnou diferenciaci, která však byla posléze následována celkovým 

přiblížením sňatkového chování spolu s rozšířením druhého demografického přechodu do více 

evropských zemí a s proměnou sňatkového chování ve státech bývalého Východního bloku.  

Kapitola 5 se podrobněji zaměřuje na vývoj sňatečnosti v České republice, Finsku, Francii a Maďarsku 

po r. 1990. Výběr uvedených 4 zemí je v práci odůvodněn. Tato část ukazuje, že také v těchto státech 

došlo ke konvergenci sňatkového chování, a to především v důsledku dynamické proměny sňatečnosti 

v České republice a v Maďarsku. Součástí této části je také analýza sezónnosti, která dokládá, že 

proměna sňatkového chování se nijak výrazně nepromítla do sezónnosti a že všechny zkoumané státy si 

udržují svá specifika v rámci rozložení svateb během roku.  

Kapitola 6 se u těchto 4 zemí zaměřuje na změny postojů a hodnot vážících se k manželství. Pomocí 

popisných statistických metod ukazuje na třech vlnách výběrového šetření proměnu v postojích 

k manželství, a to v závislosti na sociodemografických charakteristikách osob (pohlaví, věk, vzdělání, 

počet dětí, náboženské vyznání, socioekonomická situace, resp. zaměstnání, velikostní kategorie obce).  

V této části by stálo za úvahu zařadit také binární logistickou regresi, jako v části následující, protože 

zde je souhlas/nesouhlas s daným výrokem analyzován pouze tříděním 2. stupně. Řada vysvětlujících 

charakteristik je však vzájemně korelovaná, logistická regrese by tak mohla přinést další možné 

interpretace. Za využití binární logistické regrese jsou v kapitole posléze hodnoceny sociodemografické 

charakteristiky osob žijících v manželství. Zde nerozumím nižší šanci žen žít v manželství (str. 70 a 

dále), jak toto zjištění koresponduje s tím, že ženy mají intenzitu sňatečnosti vyšší?  

 

    

 



 

Dále mám k práci několik drobných výhrad: 

1. Některé zdroje citované v textu chybí v seznamu literatury – např. Hamplová 2003 (na str. 20 i jinde), 

nebo jsou chybně citovány – Hoffmann-Nowotny 1988 (v seznamu literatury je 1987) 

2. Na str. 30 je ve 3 odstavci uváděn ukazatel, který není zcela vysvětlen „podíl předmanželského 

sexuálního styku“ – dle citace se zvýšil na 50 %, o čem tento ukazatel vypovídá? 

3. V práci se místy vyskytují překlepy a pravopisné chyby. 

 

Celkově však hodnotím práci kladně, analytická část přináší řadu zajímavých výsledků, krom jiného 

potvrzuje fakt, který se projevuje v různých oblastech rodinného chování, a sice že vysokoškoláci jsou 

sice nejliberálnější ve svých názorech, ale zároveň také nejtradičnější ve svém rodinném chování. Práce 

prokazuje autorčiny kompetence v práci s pokročilými statistickými metodami, jejich aplikaci na data i 

schopnost formulovat zjištěné závěry.  

Předkládaná magisterská práce splňuje požadavky kladené na tento druh práce a doporučuji ji tímto 

k obhajobě.  
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