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Autorka se ve své práci zaměřila na zcela novou a aktuální problematiku nadnárodních typů 
svazků či sdružení měst a obcí, tzv. euroregionů. Jedná se o jednu z prvních prací tohoto 
typu, zaměřenou na  populační otázky a porovnání vybraných demografických a 
socioekonomických charakteristik v jednotlivých příhraničních oblastech.  
 
Práce je členěna do 8 kapitol a její rozsah je 78 stran (+ 25 nestránkovaných příloh). Text je 
doplněn řadou přehledných tabulek a grafů, jejichž seznam je uveden v úvodu práce. 
Seznam použité literatury a zdrojů dat je poměrně obsáhlý (str. 69 – 78) a zahrnuje nejen 
českou, ale i cizojazyčnou literaturu.  
 
V úvodu autorka uvádí cíl práce, její strukturu a vytyčuje si pracovní hypotézy svého 
zkoumání. Druhá kapitola představuje úvod do studované problematiky a je zaměřena na 
teoretické a metodologické otázky. Autorka zde definuje používané pojmy, vymezuje 
sledované území, informuje o vzniku euroregionů a jejich výzkumu, uvádí zdroje dat a 
v metodické části (2.4) v přehledu uvádí použité metody a ukazatele (včetně zdůvodnění 
jejich použití). Obecné charakteristiky euroregionů jsou uvedeny v třetí kapitole, která je 
zaměřena nejen na geografické charakteristiky, ale i na základní informaci o obyvatelstvu 
sledovaného území. Autorka zde sleduje vývoj počtu obyvatelstva včetně jeho základních 
struktur (věk, pohlaví). Vlastní demografické problematice je věnována čtvrtá kapitola. 
Vzhledem k dostupnosti a charakteru dat je analýza zaměřena na dva základní procesy 
(nikoliv jevy, jak autorka uvádí v úvodu na str. 12 ), tj. porodnost a úmrtnost na úrovni okresů. 
Zjištěné charakteristiky jsou vzájemně porovnávány a oceňuji i snahu autorky o případné 
zdůvodnění zjištěných rozdílů, i když je to v mnoha případech obtížné. Svoji roli zde hraje 
dostupnost dat, způsob jejich zjišťování a v neposlední řadě i vymezení území. Pátá kapitola 
představuje pokus o hodnocení sociálněekonomické vyspělosti srovnávaných územních 
celků a vychází z vybraných sociálněekonomických charakteristik. Autorka se zaměřila na 
zaměstnanost (resp. míru nezaměstnanosti), vybrané charakteristiky úrovně lékařské péče, 
vzdělanostní úroveň obyvatelstva a podkapitola 5.4. sleduje vývoj migrace a zastoupení 
cizinců. V šesté kapitole autorka zkoumá dynamiku vývoje obyvatelstva v časovém úseku 
2002 – 2010 a to jak přirozenou měnou, tak i migrací. Typologie okresů, vytvořená pomocí 
shlukové analýzy, je diskutována v kapitole sedmé. V závěru práce autorka shrnuje 
dosažené výsledky svého zkoumání a hodnotí je ve vztahu s pracovními hypotézami práce, 
uvedenými v úvodu.  
 
Předkládaná bakalářská práce má přehlednou strukturu, je zajímavá a dobře napsaná. 
Jedná se o samostatnou práci, která vychází z dobré znalosti sledované problematiky a 
zřejmě i osobního zájmu. Autorka dobře využila možnosti, dané dostupnými zdroji dat a 
v práci vhodně  vyvážila obecné informace, geografické charakteristiky a vlastní 
demografické zkoumání.  
 
K bakalářské práci Petry Raymanové nemám zásadní připomínky a doporučuji ji přijmout  
k obhajobě.  
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