
Posudek na diplomovou práci Sylvy Hájkové:  

Demografická diferenciace států USA 

 
Ústředním tématem diplomové práce je postihnout demografické a socioekonomické aspekty 

heterogenity států USA. Téma je zajímavé tím, že přestože se jedná o jeden dlouhodobě 

ukotvený státní útvar, jsou Spojené státy známy také svými vnitřními, relativně významnými 

odlišnostmi formovanými nejen historií, ale také vlivy silného přistěhovalectví. 

 

Autorka Sylva Hájková předkládá na toto téma diplomovou práci v rozsahu 70 stran a četných 

příloh. Práce je logicky rozčleněna na úvod, literaturu, zdroje dat a metodologii.  Následuje 

analytická část, kterou lze obsahově rozdělit do dvou tematických okruhů První představuje 

deskriptivní přiblížení komponent demografického vývoje USA ve 20. a 21. století. Ve druhé 

části se autorka snaží postihnout, při užití metod vícerozměrné statistiky, souvislosti mezi 

demografickými a socioekonomickými ukazateli (metoda kanonické korelace) a dále pomocí 

hierarchické shlukové analýzy identifikovat státy podobné svými demografickými parametry, 

respektive prvním párem kanonických proměnných. 

 

V první deskriptivní části jsou čtivým způsobem přiblíženy trendy základních 

demografických procesů úmrtnosti, porodnosti a zahraničního i vnitřního stěhování a to i se 

zaměřením na rasové rozdílnosti ve Spojených státech jako celku a specificky za jednotlivé 

státy. Část věnovaná deskriptivní analýze jednotlivých států je problémově orientovaná, tudíž 

informace je přehledně podaná včetně případného užití kartogramů. Názorným příkladem 

měnících se struktur podle pohlaví a věku jsou také věkové pyramidy na straně 39, které jsou 

přejaté, nicméně autorka se na tomto místě mohla také kriticky vyjádřit ke způsobu 

znázornění posledního otevřeného věkového intervalu. První analytická část vycházela ze 

zahraničních zdrojů i vlastních výpočtů. Ve druhé analytické části jsou aplikovány 

vícerozměrné statistické metody. Jejich použití je vhodné i výsledky jsou správně 

interpretovány a umožňují nastínit komplexnější pohled na diferenciaci států USA včetně 

identifikace nejdůležitějších faktorů této diferenciace.  

 

Autorka práci zpracovala přehledně, je napsána čtivým způsobem a přinesla některé nové 

pohledy. Technické provedení je také velmi kvalitní. Předložené diplomové práci lze vytknout 

několik drobných technických nedostatků. Překlepy: str.5: 21. století má být malé písmeno, 

str. 22, obr.1 na ose x má být 1900-1910, na str.30 se zřejmě jedná o průměrný počet živě 

narozených dětí na jednu ženu a nikoliv o průměrný počet dětí připadajících na jednu rodinu. 

I když v této souvislosti autorka cituje pramen, možná se měla k této informaci kriticky 

vyjádřit. Na str. 44 má být hispánský paradox malým písmenem. Na str.45 Tabulka 4 chybí 

mezera v nadpise (ve standardizované), str. 46 tabulka 5 má být Hlavní. Str.48 dole a 49 

nahoře se opakuje stejná věta. 

 

Uvedené připomínky jsou nepodstatné a neubírají na kvalitě práce, která je dobře a čtivě 

napsána a bohatě doložena odbornou literaturou. V práci je cenná především skutečnost, že 

autorka mimo popisů trendů a změn, uvádí v poslední části komplexnější analýzu. 

Diplomovou práci lze proto doporučit k obhajobě. 

 

 

 

V Praze dne 22.9. 2010    Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 

       Katedra demografie a geodemografie 


