
 
 

Oponentský posudek na bakalářskou práci Doris Fajfrové 

Obyvatelstvo a náboženské vyznání – možnost studia v podmínkách České republiky 

 

Bakalářská práce Doris Fajfrové se zabývá zdánlivě běžným demografickým tématem, nicméně 

jak autorka na přehledu relevantní literatury ukazuje, v současnosti se u nás problematice 

náboženství věnují spíše sociologové a religionisté. Lze tak nepochybně dané téma považovat 

nejen v české demografii za aktuální a relevantní. 

Samotná práce se skládá ze dvou částí, které jsou celkově tvořeny bez úvodu a závěru deseti 

kapitolami na 57 stranách. Zatímco první část specifikuje výzkumný rámec problematiky 

náboženství v demografii, druhá část prezentuje výsledky analýzy dat sčítání lidu, domů a bytů 

na českém území konané v roce 1991, 2001 a 2011. První teoretickou část lze považovat za 

zdařilou a přínosnou, protože se v ní autorka na bakalářskou práci velmi podrobně zabývá 

používanou terminologií a specifičnosti přístupu demografie ke zvolenému tématu ve srovnání 

s dalšími vědeckými disciplínami. Mimo to, přehledným způsobem prezentuje relevantní 

literaturu a to jak českou, tak zahraniční, a zdroje dat, které lze při studiu vztahu obyvatelstva a 

náboženského vyznání na území České republiky využít. Pozornost věnuje i kvalitě a 

srovnatelnosti dat a specifikaci ukazatelů, které byly v následné analýze využity. Druhá z částí 

bakalářské práce představuje výsledky analýzy dat sčítání, která je zaměřená na změny 

v pohlavně věkové struktuře obyvatelstva dle náboženství v čase. Jednotlivé kapitoly zohledňují 

členění dat vymezené v teoretické části, lze tak ocenit i to, že zdánlivě nesouvisející dvě části 

práce jsou propojeny jak v metodice, tak v interpretaci. S ohledem na zvolený přístup analýzy tak 

autorka dochází k vědecky přínosným závěrům.  

I přes drobné nedostatky v citacích nebo odkazech, kdy např. práce není uvedena v seznamu 

literatury (např. Paleček 2009, str. 50) nebo je uvedené chybné číslo obrázku (např. str. 38, 

obrázek č. 9), ve formátování (např. seznam literatury) a v neúplnosti zdrojů u obrázků, tabulek a 

grafů (např. přílohy jsou bez zdrojů, mnohdy není uvedeno, že jde o vlastní výpočty), 

předkládaná práce splňuje všechny požadavky kvalifikační práce.  

Bakalářskou práci Doris Fajfrové doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 1. 6. 2013      RNDr. Olga Sivková, Ph.D.  


