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Práce má celkem 60 číslovaných stran včetně obsahu, seznamu zkratek, tabulek, obrázků, použité 
literatury a tabulkových příloh. Text práce je dělen do deseti kapitol včetně úvodu a závěru. 

Cílem předkládané práce je popis současných regionálních rozdílů v demografickém vývoji obyvatelstva 
Euroregionu jak na úrovni národních částí, tak na úrovni okresů. Autor se pokusil zhodnotit, zda je možné 
najít územní diferenciaci v demografickém chování populace nebo zda se jedná o homogenní území. 
Analyzoval období let 1997 až 2007. Autor si v úvodu práce stanovuje hypotézu, zda i přes podobný 
historický vývoj lze najít mezi jednotlivými částmi Euroregionu rozdíly v demografickém chování 
obyvatel vycházející z rozdílů ekonomických a sociálních. K potvrzení či vyvrácení stanovené hypotézy 
směřují prováděné analytické kroky v práci. 

Pro porovnání hodnot demografických ukazatelů autor používá metodu nepřímé standardizace,  
za standard byly zvoleny hodnoty Libereckého kraje. Postup výpočtu, stejně jako charakteristika 
analyzovaného území, je popsán ve druhé kapitole textu. Další část již popisuje základní charakteristiky 
okresů Euroregionu. Následující kapitoly jsou pak věnovány demografickým charakteristikám oblasti, 
konkrétně pohlavní a věkové struktuře a charakteristikám úmrtnostních poměrů. Problematika úmrtnosti 
je zpracována podle základních ukazatelů, nicméně je rozpracována velmi podrobně – autor studuje nejen 
absolutní hodnoty, ale i variabilitu v rámci okresů Euroregionu, hodnotí i úmrtnost z hlediska hlavních 
příčin úmrtí. Šestá kapitola se zaměřuje na analýzu rozdílů v rámci Euroregionu z hlediska plodnosti.  
Z důvodu horší dostupnosti dat již tato část není tolik podrobná jako předchozí. Totéž je možné 
konstatovat i dalších dvou kapitol popisujících rodinné chování a migraci. Obsahovým vyvrcholením celé 
práce je kapitola devátá, věnovaná shlukové analýze, která potvrzuje v úvodu stanovenou hypotézu.  

Na škodu jinak velmi kvalitní práci jsou drobné formální nedostatky, které mohou mírně znepříjemňovat 
čtení práce – např. chybějící čísla poznámek pod čarou (str. 17, tab. 1) nebo gramatické chyby (str. 31,  
str. 40, str. 43). Autor by si také měl osvěžit znalosti pojmů procento a procentní bod, to samé pak pro 
hodnoty uváděné v promile (pokud byla původní hodnota ukazatele 16 promile, nová 7,5 promile, 
nejedná se o pokles o 8,6 promile, ale promilového bodu nebo o 0,86 procentního bodu. Pokles vyjádřený 
v procentech by byl téměř 50 %, str. 40). V některých případech není bohužel zcela jasné citování 
použitých zdrojů, nejedná se však o zcela zásadní chyby.  

Autor prací prokázal schopnost systematické práce směřující od úvodního stanovení výzkumné otázky, 
přes podrobnou analýzu jednotlivých složek demografického chování obyvatelstva vymezeného regionu 
až k závěrečnému propojení dosažených poznatků. Práce tak vyznívá velmi konzistentně a přehledně. 
Celý text, především pak podrobná analýza úmrtnostních poměrů, by si nepochybně zasloužila pozornost 
a využití v rámci studovaného Euroregionu a jistě je přínosem i v oblasti demografické literatury, proto 
doporučuji přijmout bakalářskou práci Martina Nováka „Regionální diferenciace současného obyvatelstva 
v euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ k obhajobě. 
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