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Rozsah práce 

Práce se rozkládá na 110 číslovaných stranách a přílohové části, čítající 7 příloh, převážně tabulkového 

charakteru. Samotná textová část čítá 88 stran, což odpovídá standardní struktuře práce tohoto typu. Práce 

obsahuje 20 tabulek a 50 obrázků. 

Volba tématu 

Odhady budoucího vývoje obyvatelstva jsou aktuální bez ohledu na dobu zpracování. Znalost předpokládaného 

počtu a věkového složení obyvatelstva, zvlášť na regionální úrovni, je důležitá pro plánování různých oblastí veřejné 

sféry, jako je školství, zdravotnictví či sociální péče. Moravskoslezský kraj je navíc regionem, který se potýká 

s nemalými ekonomickými problémy v důsledku strukturálních změn, o to více je zapotřebí znalost co 

nejpravděpodobnějšího budoucího populačního vývoje.  

Cíl práce a jeho naplnění 

Hlavním cílem práce je „…vytvořit prognózu vývoje obyvatelstva Moravskoslezského kraje“, který je spjat s dílčím 

cílem, tj. analýzou vývoje obyvatelstva tohoto kraje za období 1993–2015. Ačkoliv cíl práce je jasný, postrádám zde 

zdůvodnění sestavení takovéto prognózy, a to v situaci, kdy v současné době jsou dostupné minimálně dvě 

poměrně aktuální populační prognózy pro tento region (označené v práci jako ČSÚ 2013 a BČKŠ 2014). 

Nezpochybňuji možnost zpracování této prognózy, pro jedno území může být zpracována řada odhadů od různých 

autorů. Chybí však stanovení nějakého předpokladu, který např. zpochybňuje použité metody zpracování 

předchozích prognóz či přináší nové, v době sestavení předchozích odhadů neznalé skutečnosti, které mohou mít 

vliv na budoucí populační vývoj, nebo jen zdůvodnění ve formě snahy autorky o „otestování“ svých schopností 

a znalostí, nabitých při studiu na domovské katedře, v porovnání s dalšími odhady. Takovýto předpoklad by mohl 

pomoci vypíchnout zamýšlený přínose práce, který se jinak poměrně těžko identifikuje. V tomto duchu by tak 

bývalo možné více zapracovat také na kapitole 6.3, která porovnává výsledky autorčiny prognózy s oficiální 

prognózou sestavenou ČSÚ, kde mohly být více konkretizovány odlišnosti překládaného odhadu od odhadů 

předešlých. Pokud bych odhlédl od této mé připomínky, tak hlavní i dílčí cíl práce byl naplněn. 

Struktura práce 

Práce je rozdělena do sedmi hlavních kapitol, včetně Úvodu a Závěru. Kromě obvyklých úvodních kapitol (Přehled 

použité literatury, resp. Metodika či Teoretická východiska) se jedná o dvě hlavní analytické kapitoly. První se 

věnuje analýze vývoje a druhá prognóze obyvatelstva Moravskoslezského kraje. Práce má tak logickou strukturu, 

autorka správně postupuje od teoreticko-metodologických východisek k aplikační části.  

Práce s literaturou a zdroje dat 

Práce s literaturou je na úrovni, odpovídající zpracování práce tohoto typu. V práci jsou používané poměrně často 

citované práce od tuzemských i zahraničních autorů. Podkladová data vycházejí logicky především od ČSÚ, 

využívány jsou také další běžně používané demografické databáze (HMD, HFD, Eurostat,…). Citační zápisy, stejně 

jako seznam bibliografických zdrojů, jsou až na malé výjimky korektní.  

Metodologické postupy 

Analýza dosavadního vývoje je zpracována pomocí běžných, povětšinou deskriptivních metod. Prognóza pak je 

sestavena pomocí kohortně-komponentní metody, kdy autorka odhaduje jednotlivé parametry populačního vývoje 

– plodnost, úmrtnost a migraci – odděleně. Autorka tak v práci poukázala, že je schopna použít základní 

demografické analytické postupy.  

 



Připomínky k práci 

K práci mám, jako oponent, několik připomínek, které nejsou závažného charakteru, ale jejichž vyřčení považuji za 

nezbytné: 

 Sestavování populačních prognóz se neobejde bez poměrně dobré znalosti jak současného stavu 

prognózovaného území, tak i budoucích záměrů a plánů, které jsou s rozvojem takového regionu spjaty. 

V případě Moravskoslezského kraje to platí dvojnásob, neboť se jedná o území, které díky svému specifickému 

průmyslovému charakteru, ale i geografické poloze (jeden z hlavní tahů jak mezi severem a jihem, tak 

i západem a východem Evropy, mající mezinárodní letiště a napojení na hlavní silniční i železniční evropské 

tahy), je v centru zájmu politiků, ale i např. ekonomů. Úvahy o budoucím vývoji tohoto regionu jsou 

zakomponované v různých strategických a koncepčních plánech, a to jak zpracované vládními/ministerskými 

odborníky, tak zástupci krajské samosprávy. V práci tak postrádám nějakou rešerši současných strategických 

plánů, která by dokládala plánované úvahy rozvoje moravskoslezského regionu, které se dozajisté mohou 

posléze promítnout do budoucího vývoje obyvatelstva, resp. vstupních předpokladů při sestavování projekce 

(dovolím si subjektivní úvahu: nebylo by v tomto ohledu vhodné např. v rámci vysoké varianty přepokládat ve 

střednědobém a dlouhodobém horizontu spíše kladné migrační saldo, jako odraz zamýšlených změn, které by 

mohly po nutné restrukturalizaci průmyslu udělat z Moravskoslezského kraje atraktivní region high-tech 

průmyslu a inovací minimálně středoevropského významu?) 

 V Metodologii autorka uvádí, že na základě Akaikeho informačního kritéria byl zvolen jako vhodný úmrtnostní 

model Kannisto. Domnívám se, že stručná specifikace tohoto modelu by mohla být v práci uvedena.  

 Několik dalších připomínek, které vznikly spíše nepozorností autorky či nepřesným vyjádřením: 

– od s. 62 chybné číslování obrázků (obr. 17 a 18 jsou použity dvakrát, posléze se všechny ostatní čísla 

obrázků neshodují jak s čísly v textu, tak v seznamu na začátku práce); 

– s. 33: má být „Vladimír Srb“, ne „Srp“ 

– s. 50: věta „Úhrnná plodnost byla počítána jako transverzální ukazatel…“ – úhrnná plodnost jinak ani 

být počítána, resp. vnímána nemůže… 

– s. 80: uvedeno, že prognóza je zpracovaná pro období 35 let, a že jedná střednědobou prognózu … 

v metodologické části (s. 35) autorka uvádí, že již v horizontu nad 30 let se prognózy označují jako 

dlouhodobé… 

 

Formální a jazyková stránka 

Formální zpracování práce je na slušné úrovni, stejně jako po stylistické stránce. V práci jsem nenalezl výrazné 

typografické prohřešky. 

 

Diplomová práce Petry Papřokové je prací, která odpovídá základním požadavkům na zpracování závěrečné práce 

tohoto typu. Autorka pomocí základní demografických analytických a prognostických metod zpracovala odhad 

budoucího vývoje obyvatelstva Moravskoslezského kraje, který může být vhodným podkladem pro rozhodovací 

mechanismy minimálně na úrovni krajské samosprávy.  Z uvedeného hodnocení je tak zřejmé, že 

navrhuji přijmout překládanou diplomovou práci k obhajobě. 

 

  

RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. 

Praha 2017-08-31 


