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Formální splnění zadání práce:

Bakalářská práce odpovídá zadání. Rozsah práce je ovšem výrazně překročen

( 121 s), Vybavení práce přílohami odpovídá zpracovávanému tématu.

Obsahová úroveň práce:
Jádrem práce je analýza vybraných trendů populačního vývoje USA po roce  1980 -
v popředí zájmu  autora  je  vývoj  etnické  a  rasové  struktury  populace  a  populační
vývoj  sídelních  aglomerací.  Struktura  práce je  logická,    příslušné  indexy  připojeny  a

přehledné.    Hlavní cíl  i  dílčí cíle jsou  formulovány jasně  a  hlavní výsledky jsou  reakcí
na  ně.  Jedná  se  ovšem  o  práci  značně  deskriptivní,  zatíženou  často  redundatními
daty. Vlastní interpretace je tak do značné míry marginalizována.

Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Především    je    třeba    zmínit    nevšední   rozsah    zpracovaných    pramenů,    výrazně

překračující  nároky  bakalářského  stupně  studia.  Jejich  volba  také  plně  odpovídá
zvoleným   cílům,   ačkoliv   v několika   případech   bych   se   přiklonil    kdůslednějšímu
užívání  odborné   literatury,   zejména   při   interpretaci   dat   (viz   články  zBBC   News,
Wikipedie apdb. -s. 36, 64 aj.).  Úroveň  práce s disponibilní relevantní literaturou je na
dobré    úrovni,    základní    kritický    přístup    dodržen.    Pokud    mohu    soudit,    diskuse
s literaturou  koresponduje  odpov  Citace  jsou  uváděny  konzistentně.  Občas  se  ale
objevují  tvrzení  uváděná   bez  odkazu   na  zdroj   (např.   ``dodnes  je   nejvýznamnější
oblast megalopole Boswash, kde se nejdříve rozvíjel americký průmysl"s. 32, odst.2, a

podobně je tomu u mnoha jiných, zejména historizujících informací).

]azyková a grafická úroveň práce:
Jazyková  úroveň  textu  je  relativně  dobrá,  užívaná  terminologie  konzistentní.  Práce

přesto   obsahuje   zbytečné   jazykové   nedostatky   nejrůznějšího   charakteru   -   od
pochybných  překladů  (Americký  sčítací  úřad  -American  Census  Bureau,  s.17)  a
terminologických  nepřesností  (Asijci  místo  Asiaté;  úzu  neodpovídající pojmy  běloch,
indián  aj.  -vše  vícekrát  v  textu)  přes  stylistické  neobratnosti  (nadužívání spojení  "to
byl, to bylo, to je")  až po zcela banální syntaktické nedodělky znesnadňujicí orientaci
v  textu  ("1  přes  zmíněné  protichůdné  omlazovací tendence  se  stárnutí  amerického
obyvatelstva zdá  být problémem." s. 24). Text by take vyžadoval jisté  „odosobnění"-
viz formulace typu  "spnil jsem cíle" v závěru.



Grafická  úroveň  by  take  mohla  být  lepší,  1  vzhledem  k  autorovu  studijnímu  oboru  -
kartografii.    Uvedené   kartogramy    (nepřesně   označované   jako    "mapy")   jsou   v
naprosté  většině  přetištěné  ze  zdrojových  materialů  a  jejich  čitelnost  není  nejepší,

jejich zařazení v textu je ale  přesné.  Pouze tabulku č.  13 by bylo vzhledem  k rozsahu
vhodnější zařadit mezi přílohy.

Soupis připomínek, otázek i chyb vyžadujících reakci autora

práce:
1)    Kontroverzní,   nekritická   a   obtížně   doložitelná   tvrzení  -"daleko   preciznější

pohled  na  původ  obyvatelstva  USA mohou  ovšem  podat genetické  testy",  s.
86  (ač  předtím  sám  poznamenává  že  koncept  rasy je  pravděpodobně jen
sociálním  konstruktem  -s.55);  dále  např.  "Spojené  státy  jsou  ekonomicky  a
mocensky nejvýznamnější zemí současného světa," s.  16, etc.

2)   Autor   pouŽívá   vlastní   regionální   názvosloví,    ačkoli    si   je   vědom,    Že   jím
navrhované  názvy  ``jsou  z  estetického  hlediska  méně  kvalitní"  a  tvrdí  ,že  ``z
hlediska  určení jejich  geografické  polohy  jsou  výstižnější"-  s.26.  Ustálená,  byt'
ne zcela přesná, terminologie, je ovšem základem vědecké komunikace.

3)   Jaká     kritéria     byla     využita     při     stanovení    hranic     aglomerací    pomocí
Googlemaps?

Celkove hodnocení:

Cílem    bakalářské    práce   je    především    ověřit    schopnost    studenta    artikulovat
vědeckou  hypotézu,  zpracovat  na  základě  vhodně  zvolených  relevantní zdrojů její
zhodnocení  a  výsledky  zformulovat  na  odpovídající  formální  úrovni.  Zde  si  ovšem
autor stanovil  velmi  obsáhlé cíle  a jejich  naplňování se  chopil  stylem  až antikvárním,
odpovídajícím   nejlepší  tradici   pozitivistické  geografie.   Deskriptivní  zaměření  práce
opírající   se   o   ryze   kvantitativní   metodologii   kopíruje   metodiku   vlastní   využitým
zdrojům.  Z  toho  vyplývají    limity  celého  textu.  Ty  navíc  umocňuje  svérazný  jazyk  a
určitá stylistická  neobratnost, spolu s občasným  nedostatkem odstupu  od  předmětu
studia.     Přílišné     zaujetí    znesnadnilo     autorovi     odlišit     marginální    skutečnosti     od

substanciálních,  což vedlo k nadměrné obsažnosti práce..  Přes zmíněné  nedostatky,
doporučuji  práci  k  přijetí.  Entuziasmus, jaký autor projevil  při zpracování tohoto textu,

jej předurčuje k pokračování ve studiu  a v jeho průběhu se mu  nepochybně podaří
jej zkrotit do té míry, aby mu byl napříště spíše ku prospěchu.

Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě.
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