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Záměrem   předložené   bakalářské   práce   bylo   analyzovat   stav   a   změny   věkové   struktury
obyvatelstva  Jihočeského  kraje  v 90.  letech  20.  století  s bližším  přihlédnutím  k velikosti,  poloze  a

funkci sídel. Téma práce bylo zvoleno aktuálně, neboť ve věkové skladbě populace České republiky se
stále výrazněji projevuje demografické stámutí, ale jeho projevy jsou regionálně mímě modifikované,

jak v důsledku diferencí v úrovni reprodukce obyvatelstva, tak i v důsledku rozdílné intenzity migrací.
Předložená bakalářská práce splňuje všechny fomální náležitosti kladené na kvalifikační práce,

má  požadovaný  rozsah   (59   stran)   a  předepsanou  strukturu.   Úvodní  část  obsahuje   uvedení   do

problematiky,  vytyčuje   záměr  práce   a  pracovní   hypotézy.   V metodické  části  jsou   představeny
používané  ukazatele  a  územní jednotky.  V  kapitole  nazvané  „Teoretická východiska" je  naznačena
vazba proměn věkové struktury v souvislosti  s demografickým stámutím a jen velice  stručně vazby
struktury  osídlení  a  migrace.  Kapitola  4  obsahuje  stručný  výklad  o  fomování  současné  věkové
struktury  populace   České   republiky  a  o   charakteru  bilance   obyvatelstva  Jihočeského  kraje   (ve
vymezení z roku 2001) v letech 1991-2000; stejně stručně je nastíněn i vývoj sídelní struktury v letech
1991-2001, rovněž na úrovni ČR i Jihočeského kraje. nejobsáhlejší částí práce je kapitola 5, kde jsou
rozebrány  změny  ve   skladbě   obyvatelstva  podle   věku  a  pohlaví   vJižních   Čechách  dle   různě
vymezených územních a sídelních jednotek. Rozbor je jednotně struktuován;  vychází ze zastoupení
hlavních věkových skupin a úrovně indexů stáří a ekonomického zatížení (dle pohlaví) a jejich změn
v letech 1991 a 2001. V závěru jsou shmuty výsledky práce (v tom i potvrzení vstupních hypotéz).

Autorka při práci využila v podstatě minimálních vstupních infomací, i když jejich zpracování

(zvláště  vhodné  setřídění)  si  jistě  vyžádalo  poměmě  značné  penzum  práce.  Třebaže  se  ve  svých
závěrech  nedopouští  chyb,  mám  k použité  metodě  výhradu:  autorka  při  hodnocení  změn  skladby
věkové struktury podle pohlaví vychází zásadně pouze z relativního zastoupení do hlavních věkových
skupin  -z toho  důvodu  se  nezabývá  případnými  disproporcemi  ve  vzájemném  poměru  pohlaví
vjednotlivých  věkových  skupinách  (neřeší  např.  vůbec  otázku,  nakolik  v některých  typech  sídel

převládají v určitých věkových skupinách muži či ženy, zjištění uvedené v posledním odstavci na str.
32,  že  ve všech velikostních kategorií  sídel  se nacházel vyšší podíl  žen v poproduktivním věku než
mužů v tomtéž věku není totéž ). Místy není zvládnuta interpretace výsledků: u tabulek 4 a 5 na str. 24
chybí závažná infomace, že v roce  1991 jde o přepočet na územní vymezení v roce 2001, interpretace
dat na str.  25 je tudíž chybná (např.  že vzestup počtu nejmenších obcí nebyl důsledkem dezintegrace
ale  poklesu  počtu  obyvatel  v  obcích  nad  200  obyvatel).  V práci jsou  některé  omyly,  často  vzniklé
neobratností stylistilqr (na str.15,1. odst: Na začátku 21. století poprodukčnflo věku dosáhly ročníky
z  kompenzační  vlny  po  první  (sic)  světové  válce...;  str.   16,  začátek  oddílu  3.2.:  Současný  systém
osídlení  se  příliš  neliší  od  charakteru  osídlení  ve   13.  století...;     naobr.  2  na  str.  22  je  prohozeno

pohlaví, v příloze 4 a 5 na str. 55  a 56 není zobrazena intenzita úmrtnosti, ale struktura zemřelých, na
str. 37 autorka tvrdí, že Jihočeský kraj  sousedí pouze s Rakouskem, na str. 38, že ztrátou Loučovic se

počet obyvatel příslušné velikostní kategorie zvýšil. Za závažnější ale považuji skutečnost, že autorka
jen  výjimečně  zjištěné  demografické  charakteristiky  komentuje,  že  i  vstupní  pasáže jsou  skutečně
velmi stručné a obecné.

Přes uvedené výtky splňuje podle mého názoru bakalářská práce nároky kladené na bakalářské

práce a doporučuji ji k obhajobě.

V Praze dne 4. září 2008
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