
Posudek oponenta na bakalářskou práci Lenky Šmejkalové 
„Hodnocení kvality populační prognózy města Plzně“

Bakalářskou práci Lenky Šmejkalové „Hodnocení kvality populační prognózy města Plzně“ tvoří 46 číslovaných
stran textu a 51 nečíslovaných stran příloh. Text má standardní strukturu a je rozdělen do šesti číslovaných
kapitol včetně úvodu a závěru, které jsou doplněny seznamy tabulek, obrázků a použité literatury. 

Lenka Šmejkalová si pro svoji bakalářskou práci zvolila jedno z méně frekventovaných témat současné
demografie – hodnocení kvality populační prognózy, zde konkrétně populační prognózy města Plzně. Zde si
dovolím první konkrétní výtku, neboť název práce neodpovídá jejímu obsahu. Autorka totiž posuzuje přesnost
nikoli jedné, ale dvou prognóz, přičemž v jednom případě stejně detailně jako prognózu pro město Plzeň hodnotí
také kvalitu prognóz pro tři okresy tvořící širší zázemí města Plzně.

Práce tvoří dvě základní části, teoretická a analytická. V první z nich autorka navazuje na stručný vstup vymezením
širších konceptuálních rámců práce, přičemž se bezprostředně zabývá nejen konceptem kvality populačních
prognóz, ale i zdroji nepřesnosti prognóz a následně i koncepty prognózy a projekce a systémem tvorby prognóz.
Teoretickou část uzavírá přehled a diskuse dat a výběru kvantitativních metod hodnocení kvality prognóz
použitých v dalším textu práce. Jádro analytické části tvoří hodnocení prognózy sestavené v roce 1996, které
doplňuje v páté kapitole prezentované hodnocení předposlední plzeňské prognózy z roku 2003. Po závěru práce
a seznamu literatury následují rozsáhlé přílohy, které v nezbytném detailu zachycují výpočty autorky spojené
s hodnocením výsledků obou prognóz.

Autorka se tématu své bakalářské práce věnovala s nesporným nasazením a prokázala i potřebnou odbornou
erudici. Korektně provedla značné množství výpočtů a poměrně originálním a zároveň názorným způsobem
zobrazila některé detailní výsledky svého hodnocení. Na druhé straně však o poznání méně úspěšně zvládla
formální stránku práce, stejně jako souhrnné vyhodnocení získaných výsledků. Práce nese viditelné známky
nesoustředěnosti jejího tvůrce a možná i nedostatek času při dokončování textu. Jak jinak si lze vysvětlit již
uvedenou neshodu mezi názvem a obsahem práce, odbytý abstrakt a do jisté míry i úvod, v němž kupříkladu
chybí detailnější nástin struktury práce, a řadu formálních prohřešků týkajících se zejména formátování textu.
Lenka Šmejkalová si například dostatečně neuvědomuje důležitost používat označení okres při pojmenování
územních celků, s nimiž pracuje. Ty je nanejvýš vhodné odlišit od měst se stejným názvem (viz seznam tabulek
a grafů). V posledních letech navíc nelze stavět rovnítko mezi okres Plzeň–město a správní území města Plzně,
které se dříve krylo s vymezením okresu. Dalším zjištěným nedostatkem je nedůslednost autorky při citování
zdrojů informací, které do textu své práce přebírá od jiných autorů nebo z jiných zdrojů (např. str. 10–11
a str. 15). Postrádám také alespoň pokus o kritický komentář k různým převzatým konceptům a myšlenkám,
které by práci bezesporu oživily a poskytly lepší představu o pochopení tématu ze strany studentky. Takto
posuzovaná práce na řadě míst vypadá jako  prostá kompilace, která dokumentuje pouze schopnost autorky
potřebnou informaci v literatuře nalézt a správně vypsat. V textu se na některých místech objevují také problémy
s čárkami, které na některých místech (např. str. 13, 15 aj.) chybí. V předposlední větě na str. 13 zapomněla
Lenka Šmejkalová na vliv úmrtnosti. Při konstrukci některých tabulek byl použit příliš malý font a ani jejich
formátování neodpovídá přijatým pravidlům (např. tab. 1). Výmluva na nedostatek místa neobstojí, protože
v některých případech prezentuje autorka čísla zaokrouhlená na příliš mnoho desetinných míst. Nestandardní
až nevhodné je také zařazení obr. 2 a 3 vztahující se k podkapitole 4.1.1 do textu podkapitoly 4.1.2. Na
některých místech v textu se objevují odstavce skládající se z jedné věty, což svědčí o nepochopení role odstavce
(např. str. 30 a 43). V textu se také opakovaně objevují hodnoty ukazatele stejného druhu u stejné populace
zaokrouhlené na různý počet desetinných míst (např. str. 34). Anarchie vládne v zarovnávání názvů tabulek
a grafů. Uniká mi také smysl řádku textu na závěr úvodu k 5. kapitole. V legendách grafů se objevují zkratky



VV, VS, VN, jež nejsou nikde vysvětleny. Přitom by měly být vysvětleny u každého jednotlivého objektu.
V seznamu literatury u tří položek chybí vročení. U některých tabulek v příloze pak čtenář musí z hlavičky
tabulky odhadovat, ke které z prognóz se daná čísla vztahují.
 Předložený text tak má řadu především formálních nedostatků, které nezanedbatelně devalvují úsilí vynaložené
na zpracování prezentovaného tématu a získání dostatečně zajímavých a v zásadě originálních výsledků. Přesto
se domnívám, že právě s ohledem na obsahovou stránku textu splňuje práce studentky Lenky Šmejkalové
„Hodnocení kvality populační prognózy města Plzně“ základní požadavky na bakalářskou práci z demografie
a proto ji doporučuji přijmout k obhajobě.  

V Praze dne 3. 9. 2011

RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
oponent


