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„Porovmámi popuEačmího vývoje Ši}áLměEska a PortugáLEskát"

Bakalářská   práce    studentky    Veroniky    Sobotkové    „Porovnání    populačního    vývoje    Spanělska    a
Portugalska"  má  celkem  37  číslovaných  stran  včetně  úvodního  prohlášení  o  samostatném vypracování

práce,  abstraktu  a závěrečného  seznamu  literatury  a  zdrojů  dat.  Text je  dělen do  osmi  hlavních  kapitol
včetně úvodu a závěru.

Práce  si  klade  za  cíl  shmout  a  zhodnotit  charakteristiky  populačního  vývoje  obou  sledovaných  zemí,

postihnout očekávaný budoucí populační vývoj  do roku 2061, dále pak zjistit, do jaké míry se oba státy
v nedávném  demografickém  vývoji  shodují,  a  také  postihnout  všechny  aspekty,  které  měly  vliv  na

demografické  chování  ve  Španělsku  a Portugalsku.  Cíle práce jsou  naznačeny v úvodní  kapitole, jejich
vymezení se však několikrát opakuje v částečně jiném znění, a proto není zcela jednoznačné. Autorka se
zaměřila  převážně   na   období   od   sedmdesátých   let  minulého   století,   kdy  se  vjižní   Evropě   začal
výraznějším způsobem měnit do té doby tradiční model reprodukčního chování.

Bohužel již  v samotném  úvodu práce  kazí  dobrý  dojem  velmi  nízká  úroveň  anglické  verze  abstraktu.
Řazení kapitol není zcela systematické a u většiny z nich tak chybí logické provázání s ostatními tématy

předkládané  práce.   Nejdříve   autorka   stručně   v textu  popisuje   výpočet  užívaných  ukazatelů,   v další
kapitole  navazuje  samotná  analýza zaměřená na přirozený přírůstek,  věkově-pohlavní  strukturu,  proces
demografického stámutí a migraci. Následující, čtvrtá, kapitola je patmě nejkvalitnější část celého textu a

přibližuje čtenáři změny v reprodukčním chování v obou sledovaných zemích se zaměřením na plodnost a
aspekty  s ní  spojené  (opatření rodinné politiky, rozložení plodnosti  podle věku  a rodinného  stavu,  ale  i

možnost  umělého  přerušení  těhotenství).  V páté  kapitole  jsou  uváděny  základní  informace  o  vývoji
sňatečnosti  a  rozvodovosti,  v následující  kapitole  se  však  opět  radikálně  mění  téma  směrem  k  vývoji

úmrtnosti  a  sedmá  kapitola  pak stručně  seznamuje  se  základními  výsledky prognózy  EUROPOP  2008
vytvořené Eurostatem. Výsledky této prognózy jsou ovšem prezentovány téměř výhradně pomocí grafů a
tabulky.

Na Škodu celé práce jsou také mnohé fomální nedostatky. Zcela zásadním je fakt, že (až na tři výjimky)
autorka v textu neodkazuje na zdroje informací a použitou literaturu. Není tak tedy jasné, k jakému účelu
by+y  vyu:ži+y  TrLíi+eriď+y  s rťď:z:vy  Vývoj  úmrtnosti  Japonska  v období  1950-2005  rLebo  Populační  vývoj

České  rGpa/Ů/J.b;  J998,  které  s tématem  předkládané  práce  zdánlivě  nesouvisí.  Velmi  neprofesionálně

působí také chybné pouŽívání dlouhých a krátkých pomlček (např. na stranách 7 a  11), množství překlepů
a  gramatických  chyb  a  vložení  prázdného  listu  do  vazby  práce.  Fomální  nedostatky  bohužel  nejsou
vyváženy ani vyšší úrovní obsahové kvality textu -tu sráží mj. fakt, že autorka dostatečně nevysvětluje
některé výkyvy zaznamenané v grafech (např. str.  14), při popisu legislativních úprav se věnuje jen jedné
z obou analyzovaných zemí (str. 22, kap. 4.5), někde se pak dopouští nepřesných interpretací uváděných

výsledků  (str.   11).  Čitelnost  znesnadňují  především  mnohé  stylistické  nedostatky.  Z nich  pak  pramení

slovní spojení spíše úsměvná a kostrbatá („následek zpomalování poklesu rychlosti odkladu plodnosti" na

str.15,  „nejdostupnější přístup" na str.17 nebo „kostnatá rozvodová legislativa" na str. 25), ale i zásadní

logické  nesrovnalosti jako je  konstatování  faktu,  že  „v  průměru  vzrostla  naděje  dožití  při  narození  ...

u  žen  o  31,51et  a  u  mužů  o  33  let  za  rok"  (str.  29).  Závěrečnému  seznamu  použité  literatury  chybí

jakékoli  logické  uspořádání,  není užito  ani  abecední  řazení podle příjmení  autora  ani  řazení  podle  data
vydání práce. Jak již bylo uvedeno, autorka se na uvedené zdroje v práci téměř nikde neodkazuje.

V závěrečné části práce jsou shmuta základní zjištěná fakta, která dokládají podobnost vývoje obou zemí
a jejich typické charakteristiky. Lze tedy konstatovat že, i přes nejednoznačně vymezené cíle, se podařilo



ilustrovat  základní  tendence  demografického  vývoje  Spanělska  a  Portugalska,  jejich  popis  a  přístup

kjejich analýze však skrývá mnohé rezervy jak formální, tak i odbomé povahy. Autorka prací prokázala
základní   orientaci   v popisované   problematice,   a   proto   navzdory   všem   uvedeným   (i   neuvedeným)
nedostatkům práce doporučuji přijmout bakalářskou práci  Veroniky  Sobotkové  „Porovnání populačního

vývoje Španělska a Portugalska" k obhajobě.
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