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Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Po formální stránce je práce velmi dobře zpracovaná, nalezneme v ní pouze malé množství 

nesrovnalostí, tj. překlepů či chyb ve skloňování. Na straně 36 lze nalézt odkaz na jiný obrázek (obr. 

3 místo obr. 4), u síly asociace korelačního koeficientu chybí absolutní hodnoty. Obrázky a grafy jsou 

zpracovány kvalitně, velice přehledná je zejména grafická vizualizace nejnižších a nejvyšších hodnot 

v tabulkách (např. tab. 2).  U obrázků využívajících pro grafické znázornění četností histogram by 

bylo vhodnější pojmenování obrázku než Histogram… (např. obr. 23).  

Celkový rozsah práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cílem překládané magisterské práce je studium regionálních rozdílů v demografickém stárnutí a 

rozdílů ve vybavenosti pobytovými zařízeními pro seniory v Česku. Cíle práce a následující hypotézy 

jsou vhodně stanoveny.  Hypotézy lze rozdělit na ty, které předpokládají určitá specifika ve věkové 

struktuře obyvatel v souvislosti se sídelní strukturou, dále na hypotézy předpokládající rozdílnou 

úroveň vybavenosti sociálními službami pro starší populaci v závislosti na soudržnosti, resp. 

sociálních vazbách v regionu a konečně na hypotézu předpokládající pozitivní vztah mezi podílem 

seniorů v populaci regionu a jeho vybavenosti sociálními službami pro tuto část populace. 

Analýza je řešena na úrovni správních obvodů s rozšířenou působností (SO ORP). SO ORP považuji 

za vhodně zvolenou jednotku, vzhledem k nezbytnosti poskytování služeb pro seniory s odpovídající 

místní dostupností. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Autorka ve své práci využila značné spektrum odborné literatury a zdrojů, která je dobře citována. 

Kapitola 2 - Teoretický úvod do problematiky - je velmi dobře zpracována. Logické členění kapitoly 
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na 4 podkapitoly umožňuje čtenáři hlubší nahlédnutí do problematiky. Velice oceňuji zejména 

začlenění i mezioborového pohledu na problematiku, zejména teoretických principů mezigenerační 

solidarity, diskuzi nad vertikalizací rodinných struktur, vliv současné rodiny na možnost péče o 

nesoběstačné seniory, model poskytování sociální péče či diskuzi nad heterogenitou starších osob.  

Poněkud diskutabilní je hodnocení současného stavu věkové struktury na základě literatury z let 

2002 a 1994 (např. str. 24).  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

K hodnocení pracovních hypotéz autorka zvolila popisnou statistiku, včetně charakteristiky rozložení 

jevu pomocí histogramu. Regionální rozdíly sledovaných ukazatelů jsou přehledně dokumentovány 

tabulkami a kartogramy. Popisná statistika je dále doplněna o korelační analýzu, kde po otestování 

normality dat byl vhodně zvolen Spearmanův korelační koeficient. Výsledky analýzy jsou však 

hodnoceny pouze na základě hodnoty korelačního koeficientu, není hodnocena signifikance 

výsledku přesto, že je uvedena v tabulce 22. Tabulka 22 není v textu, popř. v metodice dostatečně 

vysvětlena. 

V případě hodnocení demografických jevů existuje poměrně ustálené používání 5letých věkových 

skupin (např. 45–49, 50–54), použití jiných věkových skupin je na autorovi, je však nutno zachovat 

stejný interval; na obrázku 1 jsou vymezeny jak 5leté, tak 4leté věkové skupiny (např. 81–84 let), 

u tabulky 1 zase dochází k překryvu věkových skupin (86–95, 95 a více let).  

Za poněkud matoucí považuji též zaměňování procent a procentních bodů (např. str. 39…“Pouze 

u seniorské složky by mělo dojít k vzestupu o 13 – 17 %“, vzestup výskytu jevu ze 17 % na 34 % 

v populaci přestavuje nárůst o 100 %, tedy o 17 procentních bodů). 

Zdrojem dat byly veřejně dostupné databáze, kvalita použitých datových zdrojů je dostatečně 

diskutována v kapitole 3.  

Pro analýzu regionálních rozdílů autorka zvolila vhodné ukazatele demografického stárnutí a 

ukazatele kapacity sociálních služeb. 

Použitá data a metodika jsou pro potřebu práce dostatečné. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část práce je logicky členěna do čtyř kapitol. Nejprve je autorkou velice přehledně 

hodnocena dynamika procesu demografického stárnutí na úrovni krajů a vymezení venkovského a 

městského prostoru v rámci Česka. Jedná se charakteristiky, které jsou následně dávány do 

souvislosti s vybaveností sociálních služeb. Následuje kapitola, přehledně popisující systém 

poskytování sociálních služeb v Česku a vývoj v poskytování soc. služeb od roku 1989 včetně 

současné problematiky poskytování sociálních služeb pro seniory.  

Vlastní analýza (kapitola 7) potom charakterizuje stupeň procesu demografického stárnutí 

v regionech, detekuje oblasti s vysokým podílem osob ve vyšším věku a charakterizuje sledované 

oblasti dle kapacity poskytovaných služeb pro seniory. Finální analýzou je potom komparace 

vybavenosti vybranými zařízeními sociálních služeb pro seniory a demografické struktury na úrovni 
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SO ORP. 

Zjištěné výsledky jsou autorkou interpretovány správně, navíc autorka hledá souvislosti, proč určité 

regiony jsou na tom v daném hodnocení tak či onak. 

V případě hodnocení regionálních rozdílů v podílu osob ve věku 65 a více let a zejména 80 a více let 

v populaci by bylo vhodné analýzu doplnit alespoň o diskuzi vlivu rozdílné úrovně úmrtnosti 

(enormní rozdíly ve zdravotním stavu jednotlivých populací SO ORP)  jednotlivých regionů. Variační 

rozpětí v naději dožití při narození v jednotlivých SO ORP se pohybuje kolem 8 let, ve věku 65 let je 

to stále kolem 4,5 let pro muže a 6 let u žen. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Verifikace vstupních hypotéz v závěru práce je dostačující, jasně shrnuje získané poznatky.  

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Předložená diplomová práce analyzuje jeden z aspektů demografického stárnutí (narůstající počet 

nesoběstačných osob v populaci), který je v současné době vysoce aktuální.  Autorka ve své práci 

poukázala na zcela kritickou situaci v oblasti poskytování sociálních služeb pro seniory, a to jak 

vzhledem na nedostatečnou kapacitu, tak s ohledem na fakt že síť sociálních služeb pro seniory zcela 

nerespektuje regionální diferenciaci demografického stárnutí, tj. rozdílné věkové složení populací na 

úrovni obcí (SO ORP), a tedy, že regionální demografická specifika se v nedostatečné míře promítají 

do koncepcí rozvoje daných území. 

Hodnocení problematiky z pohledu geografa lze považovat za velice přínosné. 

Pojednávané téma je podáno systematicky, srozumitelně a výstižně, práce je psána velice čtivým a 

bohatým jazykem s jasnou jednotící linií. Autorka prokázala schopnost práce s literaturou, 

samostatného kritického uvažovaní, dobrou orientaci v mezioborové problematice (sociologické 

teorie mezigenerační solidarity, demografie stárnutí, sociální politika, regionální politika), stejně tak 

jako schopnost práce s různými datovými zdroji či užití vhodných statistických metod.  

 

Otázky k obhajobě 

Jak se odráží úmrtností poměry daného regionu na věkovém složení populace, tj. na podílu osob 

v nejstarších věkových skupinách? 

Který z ukazatelů demografického stárnutí považujete za nejvhodnější pro možnost plánování 

potřebných kapacit sociálních služeb pro seniory? 
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