
Posudek oponenta na bakalářskou práci Ernesta Gejdoše
,,Změny demografických charakteristik na území českých zemí během první světov é vá|k1,,,

Předkládaná bakalářská práce Ernesta Gejdoše ,,Změny dentografictých charakteristik na úzenú česlých
zemí během praní saětoué r'lóIlcy,, je tvořena 28 stranami. Textová část práce' která se rozklád,á na
24 stranách, je rozdělena do tří kapitol, které jsou doplněny o úvod a závět'

Autor práce si zvolil za úkol Popsat a částečně zanalyzovat základní demografické procesy na našem
uzemí, které probíhaly v průběhu první světové války, resp. v letech 1914-1978. Práce se opírá o data
publikovaná Českým statisťickým úřadem v publikaci ,,Přirozená ntěna obyoatelstrla z; zemích Koruny
české zl letech 1.. soětoz:é uálky 191'4 až 1918,, , Bohužel, po prvotním přečtení práce se ne|ze zbav1t dojmu,
že zptacované téma svou částí obsahově kopíruje ýše uvedenou publikaci, a působí tak často jen
pouzejako doplněk zobrazujicí data z publikovaných tabulek do příslušných obrázků.

Y Úaodu práce Ernest Gejdoš popisuje povrchně stav české populace z demografického pohledu na
přelomu 1'9. a 20, století. Součástí úvodu je také nastínění určité metodiky zpracování práce i popis
zdrojů dat, se kteými autor pracuje. Již v této části se lze setkat se špatným používáním citací. Často
používaný zdroj Fialová, 7996 ve skutečnosti neexishrje; jedná se sice o publikaci Fialová, Horská,
Kučera aj, (viz Seznam literafury), ale zpracovaná tématika se ýká těch kapitol, kde jsou jako autoři
uvedeni Horská nebo Musil, případně Kučera - jak citace v textrr, tak zapsání zdroje do seznamu
literafury, by mělo lypadat jinak. obdobný nedostatek Ize najít i u popsání zdrojů dat, které použil
při sých ýpočtech pro graÍy č. 1._3, kde je popsrín jako zdroj - bez bližšího určení - ČSÚ, ale
v seznamu literatury tento zdroj k nalezení není.

Kapitoly 21, které jsou stěžejní částí práce, popisují změny hlavních demografických procesů
v průběhu první světové války - sňatečnosti, porodnosti a úmrtnosti, přičemž se autor zaměřuje
pouze na ty ukazatele, které |ze získat přímo z výše uvedené publikace ČSÚ. A,'tor práce u prr,'rLích
dvou jmenovaných procesů přistupuje přímo k popsání specifičtějších ukazatelů (počet sňatků dle
měsíců, resp' počet narozených dle měsíce), ale pro pochopení ce1é problem atiky zde, dle mého
názotu, chybí celkové zasazeni do širších souvislostí ve sfudovaném období což je alespoň částečně
naznačeno vkapitole oúmrtnosti. Největším přínosem práce z demografického hlediska je nejspíše
sror.rrání úmrtnosti v prvním roce života pomocí klasického ukazatele kojenecké úmrtnosti a daleko
přesnějšího ukazatele pravděpodobnosti úmrtí ve věku nula. Bohužel zde naprosto chybí popsání
metodologického pozadí, jak autor k ýpočtu s r,yužitím kterých dat došel; tím pak celá podkapitola
sklouzává k ostatním průměrným kapitolám.

Základrum charakterem práce je, že se Ernest Gejdoš snaží _ především pomocí celkem zdaÍilých
graÍů a jejÍch popisu - sledovat změny ýše uvedených charakteristik. občas však usituje také
o podrobnějši analýzu s použitím určiých specifik, které vedly ke vzniklým změnám. Lze
předpokláda| že popisovaná specifika nepocházejí přímo od autora práce, což by bylo vpořádku,
jelikož bakalářská práce má mít především kompilační charakter. Avšak na stránkách tří stěžejních
kapitol Lze nalézt pouze jeden odkaz na literafuru, proto lze předpok|ádat, že zde citace chybí, Za
poměrně zdařilou část práce |ze považovat Záaěr, kde se autor pokouší popsat hlavní výsledky
předcházející analýzy. Ale i zde si lze položitotázku, např. se spojením se španělskou chřipkou, do
jaké míry autor r,ychází zvlastních' resp. všeobecných znalosti, nebo zda nečerpá zcizíct. zdroj,3',
které opomněI citovat...

Bakalářská práce Ernesta Gejdoše by se dala zařadit spíše mezi podprůměrné práce podobného typu.
Co se týče samoťného zpracovértl tématu, pomocí především popisné analýzy, a stanovení hlavních
závét,&, tak zde více méně práce odpovídá základním podmínkám kladeným na zpracovríní této



závěrečné práce. Zarážející jsou však především jiné skutečnosti: rozsah práce a schopnost práce
a diskuse s literafurou. Co se ýče rozsahu, tak celá textová část má 24 stran, která je obohacena
o22graÍ&, znichžkaždý zabirá polovinu Strany; ýsledných 13 stran texh1 včetně úvodu, popsríní
metodiky a zdroji dat, závětu, ale i tří tabulek' je tak na téměř hranici přijatelnosti rozsahu práce
tohoto typu a v tomto lze vidět paralelu spíše s pracemi seminárního ýpu. Diskutabitní je také objem
zdrojové literafury a práce s odkazy. Y Seznamu literatury autor uvedl pět zdrojů: zmíněné publikace
Fialová'Horská'Kučera aj.,,J'996, aPřirozenáměna... odČsÚ;dálepak jednoucitovaný šedivý,2OO7,
ale také dva autoři, na které v textu neby1 nalezen odkaz (Kalibová, 2003; Průcha, 2OO4). Také tato
skutečnost upozorňuje na špatnou práci s citacemi, kterou podtrhují nedostatky uvedené na počátku
tohoto posudku' I kdyby bylo uvažováno, že necitované prácebyly použity v bakalářské práci Ernesta
Gejdoše, tak pět zdroji |ze považovat, dle mého názoru, za nedostatečné. Autor tak neprokázal
dostatečnou schopnost práce a diskuse s literaturou. To se projevuje i v samotné struktuře práce, kde
určitá teoretická ýchodisk4 která by stanovila jasný rámec pro demografické chování české populace
vobdobí ].. světové války, jsou vúvodu pouze naznačena. Vpřekládané práci |ze najit i několik
dalších formálních nedostatků, jakými jsou špatná čítelnost popisků u grafů č.17_79, absence
anglického názvu na titulní straně práce čí další malé chyby, především ýflografické povahy.

Bakalářskou práci Ernesta Gejdoše lze na základé ýše uvedených nedostatků zhodnotit spíše jako
podprůměrnou, kdy je především zatáže1icí rozsah práce a nedostatečná ptáce se literafurou, zejména
v rámci teoretických ýchodisek studované problematiky. Při odhlédnutí od těchto poměrně
závažných skutečností \ze konstatovat, že předkládaná práce přináší poměrně ucelený popis změn
základních demografických ukazatelů v období první světové váLky, ýto změny jsou patrné jíž
z celkem zdařilých grafů, přičemž v komentářích jsou ýto změny povrchně popsány. Vzhledem
k těmto závěrům proto nakonec bakalářskou práci Ernesta Gejdoše

navrhuji přijmout k obhajobě.

Praha 2008-09-08

Mgr. Luděk šídto


