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POSUDEK OPONENTA NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI BARBORY ČÍŽKOVÉ „DEMOGRAFICKÉ 

ZMĚNY V EUROASIJSKÉM PROSTORU V LETECH 1950–2050 PODLE POPULAČNÍCH ODHADŮ 

A PROGNÓZ OSN“ 

Bakalářskou práci studentky Barbory Čížkové „Demografické změny v euroasijském prostoru v letech 

1950–2050 podle populačních odhadů a prognóz OSN“ tvoří 72 stran textu a 4 strany příloh. Textová 

část práce má standardní strukturu a je rozdělena do devíti základních kapitol včetně úvodu a závěru. 

Doplňují ji seznamy zkratek, tabulek, obrázků, použité literatury a datových zdrojů a uvedené přílohy.  

Cílem předložené bakalářské práce bylo zjistit, zda v období existence společného státu docházelo ke 

konvergenčním tendencím v jejich demografickém vývoji, jak se vyvíjela diferenciace reprodukčního 

chování v prvních dvaceti letech po rozpadu Sovětského svazu a nastínit, co můžeme v tomto ohledu 

očekávat ve střednědobé perspektivě do roku 2050.    

Zpracování tématu si bezpochyby vyžádalo práci s objemnými soubory statistických i prognostických 

dat a poměrně intenzivní studium cizojazyčné literatury. S ohledem na to, že se jedná o první 

vysokoškolskou kvalifikační práci jmenované, je nutné vyzdvihnout, že se Barbora Čížková s těmito 

základními úkoly relativně úspěšně vypořádala. Téma následně zpracovala systematicky, v přehledném 

členění a s použitím odpovídajících statistických metod včetně shlukové analýzy. Metodu shlukové 

analýzy přitom aplikovala korektně, i když ve většině případů na jednorozměrné statistické soubory, 

tedy za podmínek, kdy by s obdobným efektem bylo možné aplikovat metody jednodušší.   

Výsledkem tvůrčího úsilí studentky Barbory Čížkové je bakalářská práce rozdělená do devíti kapitol. 

Tři z nich je možné považovat za vstupní, přičemž zbývajících šest kapitol zahrnuje vlastní výsledky 

odborné práce jmenované. Na úvod jsou prezentovány cíle práce a její členění. Ostatní úvodní témata 

jsou zahrnuta do obecných východisek. Jejich součástí je také diskuse literatury, která však je poměrně 

povrchní a nepříliš uspořádaná. Jde spíše o soupis titulů, než o jejich kritický rozbor. Práce nepostrádá 

stručnou terminologickou část ani pokus o formulaci výchozích výzkumných otázek a jim 

odpovídajících hypotéz. Dále se věnuje zdrojům, resp. zdroji použitých dat a tzv. “metodologii“. Zde 

by bylo vhodnější použít označení metodická východiska, protože význam slova „metodologie“ je 

poněkud jiný, než ten, co si pod ním autorka posuzované bakalářské práce patrně představuje. Z hlediska 

prezentovaných ukazatelů mne zajímá, zda si autorka myslí, že první dva „vybrané ukazatele“ 

prezentované v subkapitole 2.5.1 splňují podmínky, které si vytkla v úvodním odstavci bezprostředně 

předcházejícím této subkapitole. 

Třetí kapitola obsahuje základní charakteristiku postsovětských zemí, jejichž populace jsou objektem 

zájmu předložené práce a je prvním věcným vstupem do řešené problematiky. Další členění práce 

odpovídá logice demografického vývoje. Autorka se nejprve věnuje početnímu stavu a věkové struktuře 

a následně i oběma komponentám populačního vývoje. Po popisu a přehledu autorkou sestavených 

dílčích klasifikací sledovaných zemí v každé z uvedených kapitol zařazuje souhrnnou kapitolu 

věnovanou perspektivám vývoje všech do té doby sledovaných parametrů obyvatelstva a jejich vývoje. 

Předposlední, osmá kapitola je syntézou ve smyslu pokusu o souhrnné klasifikace na základě skutečně 

vícerozměrné shlukové analýzy, kde proměnnými jsou do té doby izolovaně analyzované proměnné, 

charakteristiky demografické reprodukce. V závěru práce jsou zopakována hlavní zjištění z kapitol 
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předcházejících a nastíněny dle mínění autorky perspektivní směry dalšího výzkumu. Zcela však chybí 

porovnání dosažených výsledků s původními výzkumnými otázkami a zejména pak jakékoliv 

„otestování“ výchozích hypotéz autorkou zformulovaných na začátku práce.  

Kromě již uvedeného předložené práci a její autorce vytýkám zejména formulační nevyzrálost textu. 

Použité formulace jsou velmi často neobratné a někdy i zavádějící. Jmenovat konkrétní příklady nebudu, 

stačí si otevřít prakticky jakoukoli stránku práce a pozorně se začíst. Jestliže práce je přehledně a logicky 

členěna, uvnitř jednotlivých kapitol se logika věcí často vytrácí. Práce obsahuje také řadu formálních 

pochybení, jako jsou poměrně časté překlepy, chybějící odkazy na zdroje informací, u elektronických 

zdrojů často chybí URL zdrojového webu, chybně konstruovány jsou některé bibliografické záznamy. 

Přestože mnohé zjištěné nedostatky nepatří do kategorie zanedbatelných, domnívám se, že bakalářská 

práce studentky Barbory Čížkové splňuje základní požadavky na tento druh vysokoškolské kvalifikační 

práce z oboru Demografie. Proto doporučuji přijmout její bakalářskou práci „Demografické změny 

v euroasijském prostoru v letech 1950–2050 podle populačních odhadů a prognóz OSN“ k obhajobě. 

 

V Říčanech dne 6. června 2014 

 

 

RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 

oponent 


