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Rozsah a struktura práce 

Předkládaná bakalářská práce Lukáše Kahouna „Proměny struktur obyvatelstva ve státech Evropské 
unie na základě cenzových dat“ má celkem 96 678 znaků na 68 stránkách, čímž zcela splňuje 
doporučený rozsah práce. Práce obsahuje abstrakty, obsah, seznam obrázků, seznam tabulek, 
textovou část, seznam použité literatury a použité datové prameny. Samotná textová část je rozdělena 
do osmi hlavních kapitol. Po úvodní kapitole následuje rešerše relevantní literatury k danému tématu, 
na jejímž základě autor stanovil hlavní cíl, výzkumné otázky a rovněž hlavní předpoklady práce. 
Následuje popis a zdůvodnění výběru států pro analytickou část práce a představení použitých zdrojů 
dat, zvolených ukazatelů a analytických metod. Další čtyři kapitoly jsou věnovány analýze jednotlivých 
vybraných struktur obyvatelstva (dle věku, rodinného stavu, ekonomické aktivity, vzdělání). Nakonec 
jsou shrnuty hlavní závěry práce.  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy 

Hlavním cílem práce je zmapovat a analyzovat odlišnosti ve zkoumaných strukturách obyvatelstva ve 
vybraných státech Evropské unie. Autor si stanovil dvě výzkumné otázky: Jak se změnily struktury 
obyvatelstva vybraných států EU mezi lety 1991 a 2011 a Jak souvisí úroveň a změna demografických 
struktur v čase s geografickou polohou států, na které se snaží v analytické části a závěru odpovědět. 
Rovněž oceňuji uvedení vstupních hypotéz, které si autor stanovil na základě rešerše literatury a které 
se snaží následně reagovat.  

Práce s literaturou 

Velmi dobrou práci s literaturou autor prokázal zejména v rámci první a druhé kapitoly. V práci je 
použita relevantní odborná literatura, a to jak česká, tak i zahraniční.  

Metodika práce 

V rámci kapitoly 3, autor podrobně popisuje výběr států, zdroje dat a použité metody a zároveň se 
snaží objasnit veškeré limitace, se kterými se v této části potýkal. Tato práce pracuje s daty za několik 
vybraných států Evropské unie z posledních třech cenzů, pro které byly v době tvorby této práce 
dostupné informace (kolem 1991, 2001 a 2011). V jednotlivých státech nebyla metodika a datum 
sčítání pro zkoumané cenzy jednotné a bylo nutné použít více různých datových zdrojů, což autor 
v metodické části práce jasně objasňuje a následujících kapitolách dané zdroje řádně využívá a cituje. 
Použity byly především základní demografické ukazatele (jako index stáří, průměrný věk, naděje dožití, 
úhrnná plodnost, Pearsonův korelační koeficient), ale i méně často používaný ukazatel, dynamický 
index stáří. Přestože se jedná převážně o deskriptivní statistiku, je v rámci zvoleného tématu zcela 
dostačující a dobře promyšlená.  

Analytická část práce 

Analytická část práce je rozdělena do čtyř kapitol, přičemž se každá zaměřuje na jednu z vybraných 
struktur obyvatelstva. Autor postupuje systematicky, popis vybraných ukazatelů na sebe logicky 
navazuje, stejně jako jednotlivé kapitoly.  

Závěry práce 

V poslední části práce jsou shrnuty hlavní závěry práce. Autor reaguje na předem stanovené výzkumné 
otázky a hypotézy a rovněž nastiňuje možné navázání práce v souvislosti s právě probíhající další vlnou 
cenzů v jednotlivých státech Evropské unie.  



Formální náležitosti práce 

V textu se objevuje minimum formálních a stylistických chyb. 

Komentáře a připomínky k práci 

• V rámci výběru jednotlivých států pro následnou analýzu se autor rozhodl rozdělit státy 
Evropské unie do čtyř základní skupin na základě typu sociální politiky státu. Následně z každé 
skupiny vybral dva státy, u kterých došlo mezi rokem 1991 a 2011 k největší a k nejmenší 
relativní změně indexu stáří. Jak autor argumentuje, index stáří je jedním ze základních 
ukazatelů popisujících změny ve věkové struktuře, která má mimo jiné významný vliv na ostatní 
struktury populace, a proto pro výběr států použil právě tento ukazatel. Oceňuji, že se autor 
snažil o reprezentativní výběr a podrobně popsal svůj postup. Zajímalo by mě, proč autor 
vybral státy zrovna s největší a s nejmenší relativní změnu indexu stáří, tedy v podstatě dva 
státy nejméně si podobné (v rámci tohoto ukazatele) v dané skupině. Zároveň vyvstává otázka, 
jestli by jiné státy, které nebyly touto metodou zvoleny, neměly lépe srovnatelnou metodiku 
sběr dat.  

• U vzorce Pearsonova korelačního koeficientu chybí popisky (str. 22). 

• Obrázek 2 (Úhrnná plodnost ve vybraných státech v letech 1950–2020): Data byla převzata 
z UN DASA (2019a) – jedná se o pětileté průměry? (možná by bylo vhodné uvést do metodiky 
či poznámky) 

• Obrázek 4 (Naděje dožití osob ve věku 65 let vy vybraných státech v letech 1990–2010): Data 
byla převzata z Eurostatu (2021b) – jedná se ukazatel za jednotlivé roky? (možná by bylo 
vhodné uvést do metodiky či poznámky) 

• K názvům obrázkům 1, 3, 5, 6, 7, 21, 22, 26, 27 bych osobně spíše místo v letech „1991–2011“ 
uváděla „1991, 2001 a 2011“ (jedná se pouze o data k těmto rokům); na obrázku 8 se jedná 
o rozdíl mezi roky 1991 a 2011, obrázek 28 mimo jiné znázorňuje nárůst podílu mezi roky 1991 
a 2011, jak je uvedeno v legendě – do nápisu bych doporučila stejný text 

• Tabulka 4 – relativní rozložení populace bych uvedla chronologicky, nejprve za rok 1991 
anásledně za rok 2011 (podobně jako u jiných tabulek) 

• V analytické části by bylo vhodné citovat zdroj – souvislosti, které nevyplývají z provedené 
analýzy, ale vychází z literatury (např. „V těchto zemích měla jistě velký vliv na daný podíl 
politická a ekonomická transformace, která v 90. letech v daných zemích proběhla.“ Str. 45; 
„Tento trend lze vysvětlit především posunem odchodu do penze do vyššího věku, ke kterému 
docházelo ve všech pozorovaných státech.“ str. 48 aj.). 

 

Celkové zhodnocení práce 

Práce je jasně a logicky koncipována, obsahuje všechny nutné formální požadavky kladené na tento 
typ závěrečné práce. Z tohoto důvodu práci Lukáše Kahouna nazvanou „Proměny struktur 
obyvatelstva ve státech Evropské unie na základě cenzových dat" doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

Datum: 30. 5. 2021 

  

Autor posudku: Mgr. Kateřina Maláková  

 

 


