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Hodnocení

Aktuálnost tématu :
Téma je v současnosti poměmě aktuální a zároveň módní z titulu očekávané dynamiky demografického
stárnutí a rostoucího celospolečenského zájmu o tuto problematiku

Vymezení problému:
Standardní, odpovídající požadavkům na závěrečnou práci bakalářského studia demografie

Struktura a obsah práce:
Struktura práce je logická, na stručný úvod navazuj í obecné poznámky k procesu demografického stámutí
ajeho složkám; druhá polovina práce je pak věnována konkrétním projevům stámutí obyvatelstva v EU27
a vybraných zemí. Stámutí je přitom sledováno nejen v retrospektivě posledních více než 55 let, ale také
v perspektivě do roku 2050. Autor k tomu používá dat OSN publikovaných v rámci revize její populační
prognózy z roku 2006

Zpracování tématu:
-cíle poslední (3.) varianty předložené bakalářské práce autora zůstaly na úrovni cílů předcházejících pokus
- popis reality a perspektiv s pomocí základních analytických a prognostických dat, bez snahy

o systematičtější popis zjištěných skutečností a souvislostí, které by vyústil v odpovídající zobecnění
dílčích poznatků;

+ z práce byly odstraněny pasáže, které neodpovídaly zvolenému tématu, text se tak stal přehlednějším
+ úvod je tentokrát srozumitelnější. . . ;
-...  i když formulace je na několika místech opět přesmíru zkratkovitá -vynechávání důležitých slov -a

popis metodologie (přístupu a použité metody) chybí zcela

Foma prezentace:
+  grafická úprava textu v zásadě odpovídá formálním požadavkům na zpracování závěrečné práce;
-  špatné číslování kapitol -úvod a závěr se nečíslují, navíc závěru je přiřazeno číslo 3, přestože jej již má

předcházej ící kapitola
-  nebyly odstraněny všechny překlepy i chyby (nesprávné/nejednotné psaní velkých písmen) - např. str. 8
-  přetrvávají autorovy formulační problémy a nezdůvodněný a ve svém vymezeni' velmi nestabilní výběr

zemí pro dílčí komparace

Přínos práce:

Přínos práce je, bohužel, jen okrajový, nepřináší no\ý pohled na skutečnost, pouze opakuje všeobecně známé
skutečnosti

Celkové hodnocení:
Práce odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci s výše uvedenými výhradami

Doporučení:
Přes uvedené skutečnosti navrhuj i přijmout předloženou bakalářskou práci k obhajobě
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