
Posudek školitele na bakalářskou práci Petra Klouzala
„Parametry úmrtnosti v popu]ačních prognózách vyspělých zemí"

Bákalářskou práci Petra Klouzala „Parametiy úmmosti v populačních prognózách vyspělých zemí" tvoří 36
číslovmých stram textu. Práce má standardní strukturu a je rozdělena do pěti číslovaných kapitol včetně úvodu
a závěru, které jsou doplněny sezmamem použité literatury a intemetových odkazů.

Student Petr Klouzal si pro svoji bakalářskou práci zvolil nesnadné téma,  které vyžaduje poměmě  solidní
odbomý rozhled, dobrou orientaci v infomačních zdrojích a značnou dávku vytrvalosti při sběru informací.
Aktuálnost tématu je přitom nasnadě. Stámutí obyvatelstva, v perspektivně příštích několika desetiletí téměř

jednoznačně  nejvýzmamnější populační proces, je  do  zmačné  míry  závislé  také  na dynamice všeobecného
prodlužovánílidskéhoživota,tedypoklesuúmftnosti.Ztohotodůvodyzískávajíprognózytohotoreprodukčního
procesu stále významěj ší postavení v kontextu celého populačnmo prognózování.

Předloženáprácejemimojakoukolipochybnostpůvodnímazároveňvelmizdařilýmpokusemodetailnínáhled
na metodiku  prognózování  vývoje  úmrtnosti  v  prognostické  praxi,  způsoby  a rozsáh  prezentace  prognóz
úmrtnosti i samomé jejich výsledky, a to nikoli na přikladu několika málo vyspělých zemí, ale prakticky na

jejichúplnémsouboru.Jejístruktuajelogickysevřenáazároveňdostatečněpřehledná,předevšímdíkyzdařilé
výchozí struktualizaci problematiky. Práce tak dokládá nejenom značný odbomý rozhled svého autora, ale
vůbec jeho celkovou odbomou erudici, kterájde daleko za hramice toho, co můžeme od čerstvého absolventa
bakalářského studia reálně očekávat.

Z obsáhového hlediska nemá práce žádné nedostatky a nebýt některých fomálních pochybení autora, nebylo
byjívůbeccovytknout.Kzávažnějšímforinálnímnedostatkůpatříprohřeškyprotičeskémluvniciapravopisu.
Nejčastěji se jedná o chybějící interpunkci, zejména čárky (namátkou na str.  5,  16, 28, aj.), a psaní velkých

písmen, např. str. 7 -Jihoaffická Republika, Japonské prognózy na str. 20 a publikace Švýcarské na str. 32.
V tabulce 4 pak chybí učení základního referenčního roku, k němuž se uvedená data vztáhují. Ve srovnání
sodbomýmikvalitamipředloženébakalářsképrácevšakvuvedenýchpřípadechjdeorelativnědrobnéahlavně
snadno odstrmitelné nedostatky.

Jelikož předložený text svým obsahem, rozsáhem i celkovou fomou naplňuje mimo jakoukoli pochybnost
všechny požadavlqr na kvalitně zpracovanou bakalářskou práci v oboru Demografie, navrhuji přijmout práci
Petra Klouzala „Parametry úmmosti v populačních prognózách vyspělých zemí" k obhajobě.
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