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Předkládaná diplomová práce Veroniky Trpálkové „Struktury obyvatelstva okresu Most: historie, současnost 

a možné varianty budoucího vývoje“, kterou studentka odevzdává doplněnou a opravenou již podruhé, tvoří 

celkem 88 stran, přičemž textová část se rozkládá na 67 stranách. Práce je členěna do šesti hlavních kapitol 

včetně Úvodu a Závěru. Přílohová část čítá 10 příloh převážně tabulkového charakteru.  

Téma práce se odvíjí od vlastního prvotního zájmu studentky sledovat demografický vývoj v okrese Most, ze 

kterého sama pochází. Ke zpracování byla vybrána analýza jednotlivých základních struktur obyvatelstva, 

přičemž jako datová základna posloužily jednotlivá sčítání lidu na našem území, převážně pak v období  

1961–2011. Výhodou pro komparativní srovnání v období po roce 1960 bylo, že územní rozložení okresu Most 

zůstalo po celé sledované období vymezené stejným způsobem, proto nebylo nutné zpracovávat data za 

jednotlivé obce, ale postačilo pracovat s daty za okres Most jako takový. 

Práce jako taková má logickou strukturu; nejprve je představen cíl práce (který by si zajisté zasloužil stále 

daleko větší rozpracování) a základní charakteristika okresu, stejně jako literatura a zdroje dat, spolu 

s metodologickou podkapitolou. Ve druhé kapitole je popsán historický vývoj okresu Most v širších 

souvislostech od nejstarších dob po začátek 20. století. Stěžejní část práce, která se rozprostírá v jednotlivých 

podkapitolách třetí kapitoly, se týká sledování změn ve struktuře obyvatelstva podle pohlaví a věku, 

rodinného stavu, vzdělání, národnosti, náboženskému vyznání a ekonomické aktivity, a to v průběhu let  

1961–2001. Výsledky jsou však komentovány většinou poměrně povrchně, bez výraznější diskuse 

s literaturou, čímž ve výsledku trpí především čtenář, jelikož text není příliš čtivý a plynulý. V samostatné 

kapitole jsou pak sledovány tyto strukturální ukazatele dle předběžných výsledků sčítání z roku 2011, případně 

dle evidence obyvatelstva z posledních deseti let. Ačkoliv je tato kapitola více podrobná, kdy jsou zde 

jednotlivé struktury obyvatelstva porovnávány nejen s celou ČR, ale i vybranými okresy, přesto se lze 

domnívat, že co do většího naplnění cíle práce, tj. sledování změn ve strukturách obyvatelstva okresu Most 

v poválečném období, by bylo možná více účelné zařadit výsledky sčítání 2011 do předchozí kapitoly.  

Pátá kapitola se snaží s využitím základních projekčních výpočtů přinést určitý nástin možného budoucího 

vývoje počtu obyvatel okresu Most a jejich věkové struktury. Tato kapitola oproti první odevzdané verzi 

dostála největších změn a výsledky, které jsou zde nyní prezentovány, jsou již více realistické a z prvního 

pohledu v nich nelze spatřit významnou chybu. Základní myšlenka projekce je založená na aplikaci stejné 

intenzity úmrtnosti, jako u projekce Ústeckého kraje publikované ČSÚ (která je stejně jako předkládaná 

projekce spočtena bez zahrnutí migrace), a za předpokladu stejného podílu počtu narozených v okresu Most 

vůči krajským počtům tak, jak tomu bylo v roce 2010. S ohledem na to, že se jedná o projekci obyvatelstva, 

nikoliv prognózu, lze tyto vstupní předpoklady akceptovat. Autorka v rámci této části práce popisuje také 

metodologické kroky, které provedla při výpočtu pro možnost vypočtení pravděpodobností přechodu u 

krajské projekce, které potřebovala k vypočtení budoucích věkových struktur okresu Most. Tyto kroky 

popisuje také pomocí znázornění na demografické síti, byť symbolicky není zcela správně popsaná 

(x používáme pro dokončený věk, zatímco pro přesný věk používáme symbol ξ – správně by se popisky na ose 

y měly dát na střed intervalu; ani zápisy Px, Px+n či samotné D není správné…). Nicméně, výsledky jsou v této 

kapitole slovně i graficky interpretovány v porovnání s celou Českou republikou, z čehož je patrné, že uvedená 

projekce se nikterak výrazně neodlišuje od trendů očekávaného budoucího vývoje. Škoda jen, že se autorka 

neodvážila zpracovat různé varianty budoucího vývoje s ohledem na možnosti, které by mohly v budoucnu 

v okrese Most nastat (viz poslední odstavce této kapitoly). V Závěru práce autorka shrnuje základní poznatky, 

ke kterým došla, nicméně i v této verzi se jedná dle mého názoru až příliš obecná a stručná konstatování. 



I v této verzi zůstalo několik formálních chyb (správné psaní pomlček v grafických objektech, tabulky, které 

nevyužívají celou šířku stránky, různé velikosti fontů v grafech, někdy až zbytečně veliké grafy (např. s. 55 či 

s. 60 vs. s. 48),…), které ale nemají na výsledné hodnocení vliv. 

Z předkládané práce lze vycítit, že i přes vlastní výběr tématu práce a možnost zásadním způsobem práci 

dopracovat, se autorka se zpracovávaným tématem dostatečně neztotožnila. Změny, které provedla oproti 

první odevzdané a neobhájené verzi, se týkaly především kapitoly budoucího možného odhadu obyvatelstva; 

také v ostatních kapitolách se snažila základní výtky ze strany oponenta, školitele a celé komise zapracovat, 

přičemž lze z předloženého usoudit, že to bylo „cestou nejmenšího odporu“. Výsledem je tak již sice relativně 

ucelená práce, která ale čtenáře nikterak nenadchne, ale také neurazí. Stále se lze domnívat, že s větším 

entuziasmem by se toto téma dalo zpracovat lépe. Nicméně, autorka dle mého názoru prokázala znalosti 

a schopnosti pro zpracování práce tohoto typu a diplomová práce splňuje základní požadavky kladené na práci 

tohoto druhu, a proto  

 

navrhuji přijmout diplomovou práci Bc. Veroniky Trpálkové k obhajobě. 
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