
Posudek oponenta na magisterskou práci Sylvy Hájkové: 

Demografická diferenciace států USA 

 

Zkoumání demografických odlišností mezi regiony patří k relevantní tématům pro 

magisterské práce. Demografická diferenciace států USA je téma velmi zajímavé a úzce 

souvisí se změnami rasové a etnické struktury v důsledku dlouhodobé imigrace. Přestože 

magisterská práce dává pouze omezený prostor pro hlubší zpracování tématu, autorce se 

podařilo postihnout základní příčiny regionální diferenciace demografické reprodukce USA. 

Předložená práce je konzistentní a má jasně vymezené cíle. Rozsah práce je 

odpovídající, struktura práce vyvážená a logická. V úvodu je věnována pozornost nejen zdrojům 

dat, ale také terminologii včetně definice etnika a rasy pro potřeby statistiky. Zabývá se také 

registrací narozených dětí v USA a charakteristikou vzdělávacího systému. Nicméně 

informace o tom, které ukazatele byly použity při charakterizování demografické situace ve 

státech USA, je překvapivě zařazena až v podkapitole „Konceptuální a terminologické 

poznámky“. Vlastní práce je přehledně rozdělena na dvě období  před a po roce 2000, přičemž 

v období  20. století je graficky odlišena první a druhá polovina. V práci je citováno, že 

výrazné zvýšení onemocnění virem HIV/AIDS v 80. letech dočasně zvýšilo i úroveň 

úmrtnosti především v mladších věkových skupinách (str. 26). Přes pokračování růstového 

trendu, zvyšování naděje na dožití při narození u žen bylo v USA od 80. let zpomaleno a 

zaostává za vývojem v EU. Má pro tento vývoj autorka nějaké vysvětlení? 

Podrobněji se autorka zabývá demografickým vývojem v 21. století a zdůrazňuje 

nárůst rasové rozmanitosti. Nicméně stěžejní je zkoumání odlišností mezi jednotlivými státy. 

Pomocí kanonické korelace zkoumá příčiny demografické diferenciace jednotlivých států 

USA a prokazuje vliv odlišného rasového složení. Použití shlukové analýzy umožnilo 

identifikovat skupiny států se stejným demografickým profilem.  

K práci mám pouze formální připomínky. Škoda, že finální verze obsahuje na začátku 

špatně zařazenou stránku č.11. Doporučovala bych, aby součástí tabulek a grafů v příloze 

byly citované zdroje dat. 

Autorka především prokázala znalost pokročilejších statistických metod a schopnost jejich 

aplikace při zkoumání diferenciace demografického chování.  Vhodně pracuje se zahraniční 

literaturou a zahraničními datovými zdroji. Práce má dobrou stylistickou úroveň, text není 

rozvláčný. Komentáře jsou stručné, avšak výstižné, hlavní výsledky jsou zdůrazněny.  

Domnívám se, že práce splňuje všechny požadavky kladené na magisterské práce. 

Doporučuji přijmout práci k obhajobě.  
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