
Posudek školitele na bakalářskou práci Lukáše Kahouna  

„Proměny struktur obyvatelstva ve státech Evropské unie na základě cenzových dat“ 
 

Bakalářská práce Lukáše Kahouna se rozkládá na 68 číslovaných stranách, přičemž vlastní text je obsažen na 53 stranách. 

Jako téma pro zpracování si autor zvolil analýzu vývoje vybraných struktur obyvatelstva ve vybraných státech Evropské unie, 

a to na základě dostupných dat z posledních tří vln ukončených populačních cenzů, tj. kolem roku 1991, 2001 a 2011. Není 

zde tak zahrnuta současná vlna probíhajících cenzů, což možná ztrácí mírně na aktuálnosti, nicméně kvalitně zpracovaná 

analýza tohoto typu posléze může být vhodným pokladem pro navazující práce. Kromě základní demografické struktury, 

tj. věkové, se autor zabývá proměnou struktur dle rodinného stavu, ekonomické aktivity a vzdělání. Z mnoha odborných 

studií jsou známé diference vývoje demografických procesů právě dle těchto struktur obyvatelstva, proto sledování jejich 

vývojových trendů a prostorových odlišností je pro pochopení celkového demografického vývoje na starém kontinentu 

v posledních třiceti letech velice důležité.  

Autor práce rozčlenil text do osmi hlavních kapitol. Po Úvodu následuje kapitola, kde se snaží pomocí odborné literatury 

dodat potřebný teoretický rámec pro zvolené téma. Využívá k tomu s ohledem na typ závěrečné práce adekvátní rozsah 

podkladových zdrojů, a to převážně od zahraničních autorů. Na konci této kapitoly si stanovuje pět dílčích hypotéz, které se 

váží k jednotlivým strukturám, stejně jako vlivu geografické polohy na jejich podobnost. Právě geografické poloze, resp. 

výběru států pro analýzu, jsou věnovány první dvě podkapitoly kapitoly Data a metody. Autor za tímto účelem využil členění 

evropských států dle typu sociální politiky, kdy čtyři typy sociálního státu identifikoval se čtyřmi typy geografické polohy (dle 

světových stran) a k nim přiřadil jednotlivé zástupce. Pro dané čtyři skupiny zemí pak pro podrobnou analýzu vybral z každé 

skupiny dva státy, u nichž došlo mezi lety 1991 a 2011 k nejvyšší či nejnižší změně indexu stáří. Jedná se možná na první 

pohled o poměrně kostrbatý postup, nicméně autor se jej snažil řádně popsat, přičemž lze souhlasit s myšlenkou, že právě 

proměna věkové struktury do značné míry ovlivňuje i proměnu ostatních studovaných struktur obyvatelstva. Na závěr třetí 

kapitoly autor nejprve specifikuje velmi podrobně datové zdroje a popisuje dílčí limitace, s kterými se musel vypořádat, 

přičemž následuje popis použitých ukazatelů a metod analýzy. Kromě klasických demografických ukazatelů zde zaujme 

poměrně méně známý ukazatel dynamický index stáří, který autor do práce zahrnul na základě vlastního studia literatury.  

Následující čtyři kapitoly se zabývají vlastní analýzou jednotlivých struktur obyvatelstva. Cílem autora bylo vždy sledovat 

nejen základní vývojové trendy, ale také jednotlivými detailnějšími pohledy nahlédnout více do hloubky studované 

problematiky, a to např. pro vybrané státy nebo dle podrobnějších věkových kategorií apod. Vždy je patrná snaha o korektní 

popis nejen základních proměn, ale také o nalezení dalších souvislostí. Např. kapitola o věkové struktuře je doplněna 

o porovnání s vývojem naděje dožití, kapitola o rodinném stavu pak pro lepší pochopení souvislostí obsahuje také porovnání 

s vývojem sňatečnosti a rozvodovosti apod. Na konci každé kapitoly je pak snaha o nalezení souvislostí zjištěných vývojových 

trendů s ohledem na geografickou polohu studovaných států. V Závěru práce autor shrnuje získané poznatky a ověřuje tím 

i v úvodu práce vyřčené hypotézy.  

I když se jedná o závěrečnou práci převážně popisného charakteru, Lukáš Kahoun ve své práci projevil schopnost pro její 

odpovídající zpracování, a to od korektního zdůvodnění vybraných států, přes vypořádání se s problémy s ne vždy úplně 

konzistentními daty, po poměrně kvalitní popisnou analýzu, doplněnou celou řadou přehledných grafů a tabulek. Také 

samotný text nevykazuje žádné větší nedostatky, je psán srozumitelně, stylisticky korektně a s minimem chyb. Ocenit na 

tomto místě chci také přístup autora ke zpracování předkládané práce, jeho snahu průběžně konzultovat dílčí postupy 

a reagovat na navrhovaná doporučení.  

Z pohledu vedoucího práce se tak domnívám, že se jedná o poměrně zajímavou a korektně zpracovanou studii, která splňuje 

nároky kladné na zpracování závěrečné práce tohoto typu, a proto 

doporučuji přijmout překládanou bakalářskou práci k obhajobě. 
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