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Hodnocení  
Aktuálnost tématu:  
Tématem předložené bakalářské práce je demografický vývoj v post-sovětských zemích východní 
Evropy a střední Asie a jeho územní diferenciace na národní úrovni. Toto téma odpovídá jedné 
z tematických orientací odborné práce na katedře. Bakalářská práce je příspěvkem k základnímu 
poznání demografického vývoje a perspektiv celého regionu i jednotlivých jeho zemí.  

Vymezení problému:  
Z hlediska tradiční, popisné demografie považuji vymezení problému za korektní. Z pozice moderních 
populačních studií mi chybí zarámování zjištěných faktů alespoň do základních historických rámců, 
především pak ekonomických, sociálních a kulturních souvislostí.  

Struktura práce: 
Struktura práce odpovídá standardní struktuře odborných prací, logická a zároveň dostatečně 
kompaktní. Nechybí v ní nic z podstatných součástí prezentace výzkumu daného typu. 
Zpracování tématu: 
Autorka zvolené téma zpracovala samostatně, přičemž prokázala dobrou orientaci v datech i použitých 
metodách výzkumu. Téma strukturovala správně a zvolené metody použila korektně. Získané 
výsledky jsou relevantní a v zásadě naplňují cíle práce. Chybí mi však detailnější a zcela explicitní 
zodpovězení hlavní výzkumné otázky, zda existence Sovětského svazu vedla ke konvergenci 
základních ukazatelů demografického vývoje v jeho svazových republikách či nikoli, a co se s těmito 
parametry stalo v prvních dvaceti letech po jeho rozpadu. Jistým nedostatkem je absence jakéhokoliv 
pokusu o nástin kauzálních souvislostí vlastních zjištění založených na studiu empirických dat a 
výsledků populační prognózy. Také formulace hypotéz v úvodu práce byla jen formálním krokem, 
neboť v dalším textu se k nim B. Čížková již nevrací.   

Forma prezentace: 
Grafická úprava práce je velmi dobré úrovni. Použitá literatura je řádně citována. Největším 
handicapem předložené bakalářské práce jsou všudypřítomné formulační nedostatky a překlepy.  První 
z nedostatků významně komplikuje zprostředkování většiny získaných poznatků a myšlenek. Stručně 
řečeno, autorka se čtenářem komunikuje daleko lépe prostřednictvím kvalitně zpracovaných tabulek a 
grafů než psaným slovem.  

Rozsah tohoto problému může být demonstrován na textu úvodu k předložené práci. Na str. 12 ve 
druhé odstavci uprostřed je nepříliš úspěšný pokus o specifikaci zaměření práce a v závěru stejného 
odstavce tvrdí: „ … se snažím o klasifikaci těchto zemí v jednotlivých časových obdobích podle 
vybraných demografických ukazatelů, což může dále vést k hlubším studiím.“ Další odstavec uvádí 
větou: “Porovnává populační vývoj zemí ve třech časových obdobích“, aniž by uvedla kdo či co tak 
činí. O několik řádek dále zcela mimo kontext píše: „Vymezené intervaly se zdánlivě překrývají, ale 
není tomu tak.“ Přitom standardní čtenář nemůže vědět jaké intervaly má autorka na mysli. Ve čtvrtém 



odstavci se objevuje tvrzení „Struktura práce jako taková je dělena …“ Prosím vysvětlete, jak může 
být nějaká struktura dělena.   

Přínos práce: 
Práce představuje poměrně ucelený základní přehled (popis) vývoje početního stavu a věkové 
struktury obyvatelstva a hlavních parametrů demografického vývoje postsovětských zemí a rozdílů 
mezi nimi z hlediska sledovaných parametrů. 

Celkové hodnocení:  
Předložená práce přes uvedené výtky splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 

Doporučení: 
Doporučuji přijmout předloženou bakalářskou práci Barbory Čížkové „Demografické změny v 
euroasijském prostoru v letech 1950-2050 podle populačních odhadů a prognóz OSN“ k obhajobě. 
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