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studie na úrovni Jihočeského kraje 

 

Předložená diplomová práce s názvem „Vybrané metodické přístupy k tvorbě regionální populační 

prognózy: případová studie na úrovni Jihočeského kraje“ obsahuje celkem 144 číslovaných stran 

včetně 16 příloh. Je rozčleněna do 9 kapitol, včetně úvodu a závěru. Jedná se o práci spíše 

metodického charakteru, zaměřenou na představení vybraných současných přístupů ke konstrukci 

populačních prognóz, jejichž téma je stále velmi aktuální. 

V první kapitole autor vymezuje cíle a strukturu práce. Cíle jsou definovány přehledně, odůvodnění 

výběru některých postupů však ne vždy jasná. Příkladem může být výběr Jihočeského kraje namísto 

jiného regionu, případně celorepublikové úrovně (která by jistě byla pro aplikaci jednodušší), jehož 

odůvodnění je vysvětleno pouze osobním vztahem autora, stejně tak chybí detailní vysvětlení použití 

vybraných metod. Oceňuji naopak vysvětlení použití dvou délek časových řad a jejich plánovaného 

porovnání vlivu na samotnou prognózu.  

Ve druhé a třetí kapitole se autor zaměřuje na vymezení základních pojmů a představení vybraných 

přístupů k vytváření prognóz a dílčích odhadů vývoje úmrtnosti, úmrtnosti a migrace. Kapitoly jsou 

velmi technické, s dostatečnými odkazy na odbornou literaturu. Obdobně i navazující kapitola je ryze 

metodologická. Autor se však snaží jasným způsobem vysvětlit jednotlivé přístupy k analýze časových 

řad, které jsou pro některé použité metody prognózování zcela zásadní (například Lee-Carter). 

Pozitivně lze také hodnotit přehledně vypracované seznamy použitých zkratek pro každou 

podkapitolu, které čtenáři popis jednotlivých metod významných způsobem zjednodušují.  

V páté kapitole autor popisuje východiska pro zpracování prognózy, konkrétně problematiku 

použitých datových zdrojů. Vhodné by bylo popsat také specifika populačního vývoje vybraného kraje 

a definovat použitou koncepci migrace. Následná aplikace jednotlivých metod je obsahem šesté 

a sedmé kapitoly, jedné zaměřené na krátkou, druhé naopak na dlouhou časovou řadu. Autor využívá 

při svých výpočtech také dostupné softwarové nástroje, které byly pro tyto účely vyvinuty – 

MORTPAK a R, konkrétně package Demography a Forecast, které konstrukci odhadu některých 

modelů výrazně zjednodušují. Nicméně z textu je jasně patrné, že se nejedná pouze 

o bezmyšlenkovou aplikaci metod, autor se v problematice velmi dobře orientuje a detailně popisuje 

možnosti a úskalí použití. Stejně tak výsledky jsou názorně prezentovány a okomentovány. Velmi 

vyzdvihuji zakomponování vlastního inovativního přístupu při aplikaci modelu Helligmana-Pollarda 

a Beta funkce, tj. využití faktorové analýzy pro identifikaci vazeb mezi parametry. 

V předposlední kapitole jsou porovnávány výsledky prognózy zpracované z dlouhé časové řady 

s dalšími prognózami publikovanými v rámci České republiky. Závěry z tohoto porovnání jsou 

dostatečně a poutavě okomentované. Postrádám však porovnání obou odhadnutých prognóz – 

z dlouhé a z krátké časové řady. Problematika délky časové řady a její vliv na prognózu je velmi 

zajímavé téma, kterému však nakonec navzdory stanovanému cíli nebyl (a pravděpodobně ani 

vzhledem k rozsahu nemohl být) věnován dostatečný prostor. Práci tak schází jasné vyústění, které 

by diskutovalo zjištěné poznatky a čtenáře tak navedlo k jasným závěrům. Závěr, jakožto poslední 

kapitola, je spíše pouhé shrnutí použitých postupů. V tomto bodě je proto možné pozorovat 

potenciál při případném rozšiřování práce v budoucnu. 



I přes zmíněné nedostatky v interpretaci se jedná o kvalitně zpracovanou diplomovou práci. Přestože 

si autor vybral vcelku náročné téma, dokázal ho zpracovat na vysoké úrovni. V práci prezentoval jak 

velmi dobré teoretické znalosti, tak prokázal mimořádnou schopnost jejich praktického využití. Z toho 

důvodu předkládanou práci Bc. Vojtěcha Říhy s názvem „Vybrané metodické přístupy k tvorbě 

regionální populační prognózy: případová studie na úrovni Jihočeského kraje“ doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 29. 8. 2017               Mgr. Pavlína Habartová, Ph.D. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1) K volbě Jihočeského kraje – čím je tento kraj specifický a jak může jeho dosavadní populační vývoj 

ovlivňovat konstrukci i výsledky prognózy v porovnání s jinými kraji?   

2) K volbě metod – které další metody, případně jejich modifikace by bylo možné použít při 

případném dalším rozpracování práce?       

 

 

 


