
Posudek vedoucí na bakalářskou práci Daniely Boďové:

Změnv věkového složení obvvatelstva v regionu iižních Čech v 90. letech 20. století

Práce se snaží o analýzu vývoje základních demografických charakteristik -počtu a složení
obyvatelstva podle věku a pohlaví na úrovni sídel, čímžje míněn územní detail respektující faktický
stav osídlení, víceméně očištěný od administrativních zásahů. Autorka zkoumá vývoj těchto struktur
se záměrem postihnout odlišnosti demografického stámutí v souvislosti s velikostí, polohou a fúnkcí
těchto územních jednotek. Aktuálnost studie je vzhledem k postupujícímu demografickému stámutí
naší populace zřejmá.
Práce   sestává  z šesti   logicky  řazených  kapitol.   Po  úvodu   s  vytyčením  cílů  práce   a  stanovením
pracovních hypotéz následuje metodická kapitola  s popisem ukazatelů použitých pro  analýzu vývoje
věkové  struktury  a  s  definicemi  použitých  územních  jednotek,  včetně  objasnění  pojmu  „sídlo",
způsobu jejich třídění,  vysvětlení  problému územní  srovnatelnosti  a  s  uvedem'm  zdrojů  dat.  V další
kapitole s názvem „Teoretická východiska`` je stručný výklad procesu demografického stámutí a jeho
vazeb  na  porodnost,  úmrtnost,  migraci  a  charakter  věkové  struktury,  včetně  pQjednáni'  o  širších
sociálních  souvislostech  tohoto  procesu.  Velmi  stručně  jsou  pqjednány  administrativní  zásahy  do
systému osídlení a úloha migrace. U převzatých partií jsou povětšinou citovány zdroje. Čtvrtá kapitola
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ještě  dále  členěná;  podkapitoly  mají jenotnou  stavbu  -  tedy jednotnou  strukturu  tabulek  pro  různé
kategorie  sídel,  z richž  vycházejí  komentáře  hodnot  ukazatelů,  které  jsou  však  až  příliš  popisné.
V závěru práce jsou shmuty výsledky analýzy a konffontovány se vstupními hypotézami.
Zatímco  struktura  práce  je  dobrá,  kvalita  vlastní  analýzy  a  její  interpretace  zůstaly  poněkud  za
očekáváním. Hodnoty použitých ukazatele ®ro tento typ práce postačující jednoduché indexy -stáří,
ekonomické  závislosti  ..atd.  a podíly hlavních věkových  skupin) jsou komentovány sice  správně, ale
většinou bez návaznosti na skutečné počty osob podle pohlaví v jednotlivých velikostních skupinách
sídel (kromě kapitol 5.2.1  a 5.2.2, nejsou uváděny ani celkové počty osob vjednotlivých kategoriích,
natož  podle  pohlaví);  poněkud  se  tak  ztrácí  proporcionální  pohled  na  strukturu  osídlení.  Intenzita
demografického  stámutí je hodnocena spíše jako mechanické srovnávání hodnot dosažených indexů,
přičemž  ale  tyto  hodnoty  jsou  vypočteny  z autorkou  definovaných,  i  když  obecně  používaných
věkových   skupin  -a   vkomentářích  jakoby   pozapomněla,   že   u   demografického   stámutí  jde   o
kontinuální proces  v rozsáhlém věkovém  a časovém  spektru.  Většinou je  komentář také  omezen na
pouhý popis a srovnání vypočtených ukazatelů bez hlubší interpretace výsledků.
V práci  se  kromě  toho  vyskytuje  řada  zbytečných  chyb  nebo  nešt'astných  formulací,  nejzávažnější
musím  uvést:   str.12   -   „Sídla  jsou   ....jednotky  kompaktnmo   osídlení ...,  které   se  m%z'  shodovat
s administrativně vymezenými obcemi";  str.  23 posl. odst. k. 4.2 -   neodpovídá výklad o dezintegraci
obcí  tabulkám 4  a  5,  kde jsou  shodné  počty  obcí  -jedná  se  o  přepočtené  údaje  na  územní členění
zroku  2001;   na  str.   38   nesouhlasí  tvrzení  o  zvýšení  počtu  obyvatel  v kategorii   20004999   při
současném převodu Loučovic do nižší kategorie s údajem v tab.  14; nesouhlasí také úhmy počtů sídel
v tab.  6,  7,  16+18  (resp.  chybí  vysvětlivka);  na  str.  37  v  popisu  pohraničí je  opomenuta  existence
hranice  se  SRN  v okrese  Prachatice;   str.15   -,Na  začátku  21.   století  však  poproduktivního  věku
dosáhly ročníky   z kompenzační vlny po pw#í wéíové vá/ce";  str.16, kap.  3.2   -není citován pramen,
odkud  je  převzato  tvrzení  o  podobnosti  současného  osídlení   s osídlením  v   13.   století;   v grafech
v přílohách 4 a 5 neodpovídá název obsahu.

Po   formální   stránce   obsahuje   práce   všechny  předepsané   náležitosti,   orientaci   čtenáři   usnadňuje
názomá mapa kraje v příloze, některé z pěkných grafů mohly být jistě zařazeny v textu. Práce působí
úpravným   dojmem,   gramatická   korektura   byla   pečlivá.   Autorku   chválím   za  její   iniciatimí   a
samostatný přístup k práci.

Bakalářská  práce  Daniely  Boďové  sice  má  řadu  nepřesností,  nicméně  podle  mého  názoru  splňuje
obsahové i formální požadavky kladené na bakalářskou pri±Lnmtoiiihiifir"ř";i Lr.hh.ihhÁ         .
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