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Studijní program: Demografie
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Zaměření:
Identifikační číslo studia: 349683
Datum zápisu do studia: 30.08.2011

Název práce: Regionální diferenciace obyvatelstva České republiky podle
náboženského vyznání

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Oponent(i): doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.

Datum obhajoby : 12.06.2014 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka se ve své prezentaci věnovala představení struktury a

hlavních výsledků své bakalářské práce, v níž studovala náboženské
vyznání obyvatelstva na našem území. Po popisu základních
vývojových tendencí, na základě výsledků sčítání lidu od roku 1921,
se studentka zaměřila na představení regionálních rozdílů na úrovni
okresů České republiky z dat sčítání 1991–2011 a následně na
výsledky analýzy faktorů ovlivňující regionální diferenciaci. Vedoucí
práce ve svém posudku ocenil především přístup studentky ke
zpracování daného tématu i celkově dobrou úroveň práce, jak po
formální, tak neformální stránce. Oponentka konstatovala, že práce
splňuje všemi částmi požadavky na zpracování bakalářské práce,
nejzajímavější část práce vidí v kapitole, v níž byly aplikovány
vícerozměrné statistické metody. Určité výhrady byly směřovány k
poměrně málo kritickému přístupu při výběru ukazatelů, které
ovlivňují náboženské vyznání obyvatelstva, s ohledem na územní a
časová specifika, stejně jako nedostatečné odůvodnění nezahrnutí
Prahy do této pokročilejší analýzy. Studentka aktivně reagovala na
posudky a doplňující otázky komise.
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