oponentský posudek
bakalářské práce Kateřiny Ptáčkové
,,Vývoj struktury faktických manŽelství v ČR mezi SLDB 1991 a 2001*
katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK, Praha 2006

Baka|ářská práce se zabývá problematikou faktických souŽití, a to na příkladu

Českérepub|iky v |etech 1991 a 2oo1'

Úvodní kapitoty se věnují definici pojmu ,,faktické manŽe|ství,. a výk|adům
tohoto pojmu u jednot|ivých autorů' Dá|e autorka zmiňuje historický vývoj
faktických manŽelství

a

neopomine také typo|ogii manŽelství, opět pod|e

různých autorů. Druhá úvodníkapito|a pak popisuje zdroje pouŽitých dat
Sčítání!idu, domů a bytů v |etech 1991 a 2001a výběrová šetření.

-

H|avní ěást práce je rozdělena do dvou zák|adních kapito|. V první z nich se

autorka věnuje datům, která jsou k dispozici ze Sčítánía popisuje změny
zák|adnÍch ukazate|ů a struktury faktických manŽe|ství mezi roky 1991 a 2ao1.

Zmiňuje především nárůst podílu mladších|idí, nárůstu podílu svobodných,
sníŽenínesezdaných souŽití se závis|ými dětmi, zvýšenípočtu kohabitantů se
středním vzděláním a podobně.
Kapito|a je

veskze popisná, kaŽdý pohled je jen stručně popsán, s vyuŽitím

jiných ana|ýických zdro.;ů. Popisovaná fakta jsou do|oŽena řadou tabulek.

Druhá zák|adní kapito|a má za cí| h|ubšíana|ýzu vývoje nesezdaných souŽiti
v průběhu devadesátých !et.

Jako zdroj dat s|ouŽí výzkum Rodina

v rámci

mezinárodního výzkumného programu ISSP. Autorce pouŽití dat z výzkumů

umoŽňuje propojit skutečnosti z daI Sčítánís vnějšími ku|turními a socio.
ekonomickými faktory, nicméně souvislosti jsou zde (vzh|edem k rozsahu
práce) opět pouze struěně zmíněny.

Autorka se v této kapito|e věnuje téŽ širšímzávislostem nesezdaných souŽití
s ostatními demografickými jevy (porodností, sňatečností,rozvodovosti apod.)'
l zde velmi stručně s vyuŽitím jiných ana|ytických prací.

K bakalářské práci mám následující konkrétnípostřehy a připomínky:

1. V Úvodní kapito|e je zmíněno několik definic faktických manŽe|ství. Není
však řečeno, s jakou definicí autorka pracuje. U dat ze Sčítáníje
definice imp|icitně dána, nicméně u průzkumu Rodina definice faktických
manŽe|ství zmíněna není.

2. v úvodníchkapito|ách je uvedeno něko|ik výběrových šetření, dále
v práci jako zdroj dat je pouŽita pouze Rodina. Jaký byl důvod týo
ostatní šetřenÍ v úvodníkapitole podrobně zmínit a nakonec nevyuŽít?

3. Práce obsahuje na něko|ika místech odkazy na internetové stránky,
které by stá|o za to b|íŽe specifikovat a zároveň umístit pod čaru v textu ruší(např. na straně 6).

4. Tabulkám ajejím nadpisům chybíjednotná grafická podoba.
Bakalářská práce trochu doplácí na šířitématu - řada prob|émůje jen struěně
zmíněna. Nicméně práce splňuje poŽadavky k|adené na bakalářskou práci a
povaŽuji ji za ve|mi vhodný odrazový můstek pro magisterskou práci.
Doporuěujiji proto k obhajobě.
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