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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Vývoj věkové struktury obyvatel města Litoměřice v postsocialistickém období  

Autor práce:  Václav Jančura   

 

Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Bakalářská práce Václava Jančury je kvalitním příspěvkem ke studiu demografického vývoje 

v urbánním prostředí. Z pohledu demografie je možné na práci ocenit prostorový přístup, z pohledu 

geografie pak především zájem o okresní město a nikoliv města krajská, na která se většina 

podobných analýz zaměřuje. K hodnocení prostorové diferenciace vývoje věkové struktury obyvatel 

města Litoměřice si autor vytvořil vlastní prostorovou typologii založenou na kombinaci stáří a typu 

zástavby (inspirován podobnou typologii využívanou v pražských studiích), která mu pomohla poznat 

vývoj věkové struktury do hloubky a dojít k zajímavým a nebanálním závěrům.  

Základní požadavky kladené na tento typ prací jako stanovení relevantních cílů a otázek, výběr 

adekvátních metod, formulace odpovídajících závěrů, schopnost práce s literaturou a formální 

stránka byly v práci, alespoň podle mého názoru, splněny. Na práci lze ocenit především autorův 

velmi pečlivý a systematický přístup, který je na první pohled patrný. Rovněž je třeba vyzdvihnout 

snahu o propojení teoretické a empirické části práce, kdy autor využívá znalosti procesů popsaných 

teoreticky či na příkladech především hlavní měst k hodnocení populačního vývoje města 

Litoměřice. Ačkoliv znalost vývoje věkové struktury k potvrzení či vyvrácení existence daných 

procesů nestačí, lze o nich alespoň uvažovat. Rozhodně však tyto koncepty autorovi pomáhají velkou 

část prostorově diferencovaného vývoje věkové struktury obyvatel vysvětlit.  

Abych byla spravedlivá, tak musím zmínit i některé nedostatky práce, kterými jsou podle mého 

názoru přílišná popisnost některých pasáží empirické části práce a oddělené hodnocení vývoje 

věkové struktury obyvatel v jednotlivých typech bydlení namísto porovnání všech typů bydlení 

v jednom textu za využití kartogramů či kartodiagramů. Nutno však podotknout, že je autor 

studentem demografie, kde není na mapové výstupy u těchto typů studií kladen takový důraz a 

zároveň, že o komplexnější hodnocení se autor pokusil jak občasnými komentáři u hodnocení 

jednotlivých typů bydlení, tak v závěru celé práce.  

Závěrem posudku lze říci, že student v bakalářské práci prokázal, že zvládne udělat výzkum se vším, 

co k tomu patří. Práce tvoří koherentní celek, jehož jednotlivé části jsou dobře provázané. Student 

ke zpracování práce přistupoval aktivně a velice zodpovědně.  
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