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Předložená bakalářská práce studentky Lenky Šmejkalové Hodnocení kvality populační prognózy 
města Plzně má celkově 107 stran včetně rozsáhlého souboru příloh. Z nich 46 stran je číslováno. 
Vlastní práci tvoří 6 kapitol, přičemž první kapitolou je úvod a poslední závěr. Její součástí jsou 
předepsané seznamy tabulek, obrázků a použité literatury. Přílohy tvoří převážně výsledky výpočtů 
autorky práce uspořádané do tabulek.   

Lenka Šmejkalová si vybrala téma hodnocení kvality konkrétní regionální resp. lokální prognózy 
vyjádřené přesností jejích výsledků, či chcete-li odklonem výsledků od reality popsané pomocí 
běžných nástrojů demografické statistiky. Tomuto tématu se v posledních dvaceti letech v české 
demografické literatuře prakticky nevěnovala pozornost, pomineme-li několik málo závěrečných prací 
a přibližně stejný počet článků v odborném tisku. Všechny předcházející výstupy se však týkaly v prvé 
řadě celostátní (národní) úrovně a nikoli úrovně regionální nebo dokonce lokální. V tomto ohledu je 
možné považovat námět i vlastní práci jmenované za původní. 

Soustředění se na město Plzeň umožnil fakt, že k dispozici jsou v současnosti dvě historické prognózy 
populačního vývoj tohoto města spolu s detailními výsledky, přičemž od jejich zpracování uplynulo již 
15 a 8 let. To je doba pro podobná hodnocení plně dostačující. 

Přestože od zadání bakalářské práce uplynula poměrně dlouhá doba, kterou Lenka Šmejkalová 
vyplnila získáváním dalších odborností, neznamenal časový odstup od faktického ukončení studia 
demografie pro přístup autorky k tématu zásadní problém. Její činnost spojenou se vznikem  
bakalářské práce lze označit jako systematickou, iniciativní a samostatnou. Velmi dobře se 
zorientovala v relevantní literatuře i metodách a zdárně se vypořádala i s nástrahami demografické 
statistiky, zejména se změnou vymezení obyvatele ČR v roce 2001, stejně jako se změnou vymezení 
definičního území v roce 2003. S rozvahou a částečně také inovativně přistoupila ve výsledné práci 
k uspořádání a názorné prezentaci výstupů svého bádání. V tomto ohledu Lenka Šmejkalová 
bezesporu patřila k lepším studentům, kteří v uplynulých několika letech prošli bakalářským 
programem demografie na naší fakultě. O to větší škoda je, že se jí nepodařilo obdobným způsobem 
zvládnout finalizaci bakalářské práce. Nedostatek času se projevil zejména v nevyváženém zpracování 
některých částí textu. Odbytý je jak úvod, tak abstrakt a ani název práce bohužel neodpovídá 
výslednému obsahu. Hodnoceny jsou totiž dvě prognózy, přičemž jedna z nich v sobě zahrnuje baterii 
regionálních prognóz a ne jenom prognózu pro město Plzeň.  

Vlastní text uspořádaný do čtyř kapitol řeší v prvních dvou kapitolách otázky terminologického a 
možno říci i konceptuálního a metodologického rázu, aby se v kapitole čtvrté a páté mohl již bez 
dalších rušivých vlivů věnovat vlastnímu problému přesnosti uvedených prognóz. Nejprve se zabývá 
prognózou z roku 1996, jejíž součástí jsou i prognózy okolních okresů. Po vyhodnocení celé první 
skupiny prognóz přesunula autorka pozornost na prognózu z roku 2003. Ta vznikala v poměrně 
složitých informačních podmínkách, kdy se jednak změnilo vymezení kategorie obyvatelstvo a jednak 
i územní vymezení vlastního města Plzně, což však tehdejší tvorba prognózy mohla vzít do úvahy 
pouze ve velmi omezené míře.  

Celkově můžeme konstatovat, že se studentka L. Šmejkalová s tématem své bakalářské práce 
vypořádala z obsahového hlediska poměrně dobře. Bohužel však toto tvrzení neplatí o formě práce. 
Především již uvedený nedostatek času za konečnou úpravu textu zapříčinil existenci řady formálních 
nedostatků. Ty jsou nezřetelnější v případě objektů začleněných do textu, tabulek, grafů, map a vzorců. 
Jejich popis je často nepropracovaný zároveň se projevuje se jistá terminologická velkorysost, kdy 
autorka terminologicky ne zcela důsledně rozlišuje mezi všemi a jen živě narozenými, mezi obecným 
a celkovým počtem obyvatel, nepřesně hovoří o obyvatelstvu nad 65 let, přestože má na mysli osoby 
ve věku 65 let a starší, apod. Dále používá v tabulkách font, který neodpovídá velikosti fontu vlastního 
textu. Obrázky (např. 3, 7, 11 atd.) nemají stejný design ani časový rozsah, jako ostatní analogické 
grafy, neboť byly kompletně převzaty. Ukazatele kvality prognóz uvádí v textu často pouze s pomocí 
symbolů, aniž by je pojmenovala, zjištěné hodnoty zaokrouhluje nesystematicky a bez většího 



rozmyslu. Přitom podobných formálních nedostatků by bylo bezesporu možné nalézt v textu práce 
více.  

Je to nesporně na škodu výsledné kvalitě i celkovému dojmu z předložené práce a nic na tom nemůže 
změnit ani skutečnost, že základní požadavky kladené na bakalářskou práci byly v zásadě naplněny. 
Toto mé přesvědčení mi však dovoluje, abych po zvážení předloženou bakalářskou práci Lenky 
Šmejkalové Hodnocení kvality populační prognózy města Plzně doporučil komisi pro státní bakalářské 
zkoušky přijmout k obhajobě.   
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