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Zkoumání sňatkového chování patří mezi základní demografická témata, nicméně v klasické podobě 
se již s takovými studiemi setkáváme méně často vzhledem k rozvolňujícímu se vztahu mezi sňatkovým 
a reprodukčním chováním. Větší pozornost je věnována novým formám partnerského soužití, jež souvisí 
s intenzivnějším prosazováním individualismu a nástupem druhého demografického přechodu. 
Předložená práce však prokazuje, že komparativní analýza trendů sňatkového chování má stále svůj 
význam. 

Cílem této práce bylo zjistit, zda došlo v evropských zemích ke konvergenci sňatkového chování. A 
zda se předpoklady druhého demografického přechodu, tj. nízká intenzita sňatečnosti a model pozdní 
sňatečnosti, naplňují podobným způsobem ve všech zemích, kde se rozšířil druhý demografický 
přechod. Na základě porovnávání ukazatelů úrovně a časování sňatečnosti od roku 1960 v zemích 
Evropské unie (spolu se Švýcarskem a Norskem) se ukázalo, že nový typ sňatkového chování se 
rozšiřoval v návaznosti na šíření druhého demografického přechodu.  Přestože došlo k přiblížení trendů 
sňatkového chování, některé odlišnosti jsou stále zřetelné, což lze vysvětlit přetrvávajícím vlivem 
kulturních a socioekonomických faktorů. 

Práce má základní strukturu a jednotlivé části na sebe logicky navazují. Součástí práce je teoretické 
ukotvení vývoje sňatečnosti, kde je vymezen proces sňatečnosti, diskutovány faktory ovlivňující 
sňatkové chování a představeny základní teoretické koncepty vysvětlující sňatkové chování. Ve třetí 
kapitole jsou popsány zdroje dat, jejich získávání a také přehled použitých metod. Stěžejní jsou 
následující kapitoly čtvrtá až šestá. Čtvrtá kapitola porovnává od roku 1960 v desetiletých odstupech 
ukazatele úrovně sňatečnosti, průměrného věku žen při prvním sňatku a podíl živě narozených dětí podle 
legitimity. Tato kapitola přehledně shrnuje, jak se vývoj sňatečnosti v jednotlivých státech lišil a jaké 
trendy sňatkového chování předcházeli počátku 90. let. Další kapitoly jsou věnovány podrobnějšímu 
zkoumání dílčích aspektů. Pátá kapitola se věnuje analýze vývoje sňatečnosti od roku 1990 do roku 
2013 ve čtyřech vybraných evropských státech, které zastupují severní, západní a střední Evropu. Byly 
vybrány čtyři státy, Česká republika, Finsko, Francie a Maďarsko. Při výběru států byla zohledněna 
především dostupnost dat, která jsou pro rozsáhlejší analýzu sňatečnosti velmi omezená. V rámci této 
kapitoly byla zkoumána také sezónnost sňatečnosti, zda se změny ve sňatkovém chování promítly i do 
rozložení sňatků během roku. V poslední šesté kapitole byly zkoumány změny v postojích k manželství 
a pomocí binární logistické regrese bylo analyzováno, jaké skupiny obyvatel mají vyšší šanci žít 
v manželství.  

Předložená práce je dobře a přehledně zpracovaná. Autorka prokázala, že umí použít metody 
demografické analýzy i pokročilejší statistické metody, pracovat s dostupnými zdroji dat a správně 
interpretovat výsledky. Při diskutování vlastních zjištění se autorka opírá o celouřadu odborné literatury. 
Práci jednoznačně doporučuji přijmout k obhajobě. 
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