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Nysa“ 

 
 

Předkládaná bakalářská práce Martina Nováka „Regionální diferenciace současného obyvatelstva v Euroregionu 
Neissa-Nissa-Nysa“ je tvořena 46 stranami. Textová část práce je rozdělena do deseti hlavních kapitol, včetně 
úvodu a závěru. Přílohová část je tvořena jak tabulkovou, tak mapovou částí. 

Studium regionální diferenciace obyvatelstva se nejčastěji aplikuje buď v rámci jednoho státu na nižších územních 
celcích, nebo mezi jednotlivými státy v rámci makroregionů vyššího řádu. Jen zřídka se lze setkat s analýzou tohoto 
typu v oblastech, které v sobě zahrnují části území dvou a více států. Martin Novák přistoupil ve své bakalářské 
práci právě k takovéto analýze, přičemž sleduje vývoj regionální diferenciace české, německé a polské části území, 
které jsou uměle sdruženy do jednoho administrativního celku – Euroregionu Neissa-Nissa-Nysa. Studované území 
spojuje díky své geografické poloze také relativně nedávná minulost z doby druhé světové války, což výrazně 
ovlivnilo skladbu obyvatelstva tohoto regionu, včetně následných politicko-hospodářských událostí. Proto zde 
nastává otázka, zda se tyto okolnosti projevily také do demografického chování tamního obyvatelstva. 

Celá práce by se dala rozčlenit na dva hlavní celky. První celek by se dal nazvat teoretickou částí, kde si autor 
nejprve vytyčuje cíl práce a vstupní hypotézu, popisuje metody použité při analýze dat a vymezuje studované 
území; následně podává základní charakteristiky jednotlivých administrativních celků studovaného euroregionu 
a zasazuje je do širších souvislostí. 

Druhá část práce je analytické povahy. Postupně je zde po demografické stránce analyzována struktura 
obyvatelstva podle pohlaví a věku, stěžejní částí této analýzy je pak charakteristika úmrtnostní poměrů, a to včetně 
detailnějšího zaměření např. na první rok života či hlavní příčiny úmrtí; autor se zabývá také vývojem regionální 
diference úrovně a intenzity plodnosti či regionální diferenciací rodinného chování a také migrace. Martin Novák se 
při této analýze musel vypořádat s nelehkou situací ve formě dostupnosti a srovnatelnosti potřebných dat pro 
demografické analýzy tohoto typu, kdy se podařilo získat údaje alespoň za období od poloviny devadesátých let 
minulého století do současnosti. Je proto na místě vyzdvihnout snahu autora se s tímto problémem vypořádat, 
jelikož nejenom, že použil celou řadu metod k získání těchto dat, ale následně také úspěšně aplikoval vědomosti 
nabité při studiu demografie, kdy při úpravě vstupních dat využil nejen běžné používané metody nepřímé 
standardizace, ale také např. Gompertz-Makehamovu metodu vyrovnávání úmrtnostních tabulek. U takto 
získaných demografických ukazatelů se navíc autor nespokojil pouze se slovním okomentováním vývoje 
jednotlivých procesů, ale využil také statistických metod k zachycení vývoje regionální diferenciace v průběhu 
sledovaného období. To vše završil poměrně úspěšnou aplikací faktorové a shlukové analýzy, čím získal další 
důležité závěry pro následnou verifikaci vstupní hypotézy. V závěru práce pak jednotlivé poznatky velmi korektně 
shrnuje.  

Bakalářská práce Martina Nováka splňuje, a v určitých okolnostech i převyšuje, nároky kladené pro zpracování 
práce tohoto typu. Vysoce hodnocena je především schopnost autora získat poměrně těžko dostupná vstupní data 
a zpracovat je pomocí základních i pokročilejších demografických a statistických metod. Velmi pozitivně lze také 
hodnotit schopnost použití softwaru ArcGIS pro užitečnou mapovou přílohu. Výše uvedené poznatky ve spojení 
s vysoce kvalitním grafickým zpracováním celé práce s minimem typografických chyb pak vedou k jednoznačnému 
závěru, že předkládaná bakalářská práce Martina Nováka splňuje po všech stránkách požadavky na zpracování 
takovéto závěrečné práce a proto ji 

 

doporučuji přijmout k obhajobě. 
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