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Bc. Vojtěch Říha: Vybrané metodické přístupy k tvorbě regionální populační prognózy: případová studie na 

úrovni Jihočeského kraje 

Předkládaná diplomová práce Bc. Vojtěcha Říhy s názvem “Vybrané metodické přístupy k tvorbě regionální 

populační prognózy: případová studie na úrovni Jihočeského kraje” má celkem 144 číslovaných stran včetně 

16 příloh, bohatého seznamu použité literatury a datových zdrojů a dalších povinných náležitostí. Rozsah 

práce je tedy spíše nadstandardní, vzhledem k tématu a volbě jeho zpracování je však odpovídající. 

Předkládaná práce je, jak název napovídá, metodického charakteru. Jejím cílem je představení vybraných 

přístupů k přípravě populačních prognóz a to se zaměřením na regionální úroveň. Autor navíc rozlišuje dva 

případy z hlediska dostupnosti časové řady údajů a jejich detailu. Představené metody jsou v druhé části 

práce prakticky aplikovány na příkladu populace Jihočeského kraje. 

Text práce je členěn celkem do 9 kapitol, vč. úvodu a závěru. První dvě kapitoly přitom obsahují především 

teoretický kontext vytváření populačních prognóz a obecný postup jejich tvorby. V následující kapitole jsou 

pak představeny jednotlivé přístupy k vytváření prognóz i dílčích odhadů vývoje jednotlivých komponent 

(plodnosti, úmrtnosti a migrace) vybrané na základě prostudované literatury a s ohledem na kvalitu 

vstupních dat. Tato část je výrazně technicky laděna a pro čtenáře může být poměrně náročná. Nicméně 

autor se snažil popis maximálně zjednodušit. 

Totéž lze říci i o kapitole následující – i tu lze považovat za čistě technickou, vysvětluje totiž základní princip 

analýzy časových řad (především Box-Jenkinsovy metodologie), který v oblasti demografie nemusí být běžně 

znám. Představené modely (především princip metody Lee-Carter) jsou však na těchto postupech částečně 

založeny. Autor opět volí popis co možná nejvíce stručný a pochopitelný i čtenářem bez statistického 

vzdělání. Případná rozšíření nebo odvození jsou pak uvedena v příloze. 

Od 5. kapitoly je text již laděn tradičně, autor stručně představuje datové zdroje pro následnou případovou 

studii. Ta zabírá 6. a 7. kapitolu, najdeme v nich praktickou aplikaci představených metod – v souladu se 

stanoveným cílem je nejprve vytvořena prognóza za využití krátké časové řady vstupních dat, následně pak 

za využití dlouhé a detailnější časové řady. Výsledky jsou prezentovány názornou formou a dostatečně 

komentovány. V případě užití dlouhé časové řady vstupních dat jsou výsledky srovnány ještě s dalšími 

prognózami produkovanými v rámci ČR. 

Z textu práce i uváděných výstupů je patrné, že autor se velmi dobře orientuje v uvedených metodách tvorby 

populačních prognóz, velmi pečlivě a detailně je popisuje a dokáže je i správně aplikovat. Jeho nespornou 

výhodou je statistické vzdělání, které v práci plně využil. Pro čtenáře bez této znalosti mohou především 

kapitoly 3. a 4. působit značně technicky a těžko pochopitelně, ovšem to nijak nebrání zorientovat se 

v dalším textu, kde jsou metody aplikovány. Zároveň detailní popis představených metod může sloužit 

v budoucnu i dalším zájemcům o tvorbu populačních prognóz. Je třeba konstatovat, že mnohé 

z představených postupů nebyly v české odborné literatuře dosud představeny, stejně jako vytvořená 

stochastická prognóza. Inovativní je pak autorův vlastní návrh postupu extrapolace spolu provázaných 

parametrů za využití faktorové analýzy. 

Z pohledu školitele navíc oceňuji samostatnost autora při přípravě práce a jeho nesporný zájem o řešené 

téma. Během přípravy diplomové práce navíc využíval odborných konzultací, především statistické povahy, 

což bylo ku prospěchu kvality textu a navíc to lze považovat i za jistou záruku správnosti technické části 

práce. Drobné nedostatky, které lze v práci najít, jsou především formální či stylistické povahy a nijak 

zásadně úroveň textu nesnižují. Vzhledem k tomu, že se jedná o práci svým pojetím, obsahem i zpracováním 

nestandardní, která má navíc silný publikační potenciál, stejně jako potenciál dalšího využití v odborné sféře, 



lze ji považovat za více než odpovídající požadavkům běžně kladeným na tento typ prací. I 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. 
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